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1.-  UNITATEAREN HELBURUA

Unitate honen helburua, Zenbakizko Kontrola duen makina erreminta maneiatu ahal izateko ikaslea ezagumendu teorikoez jabetzea da.
2.-  ERAIKUNTZ METODOEN BILAKAERA

Munduko lantegi gehienetan erabiltzen diren ohizko ekoizpen-siste- metan. mota bereko makina erremintak elkarturik agertzen dirá, makina bakoitza bere aldetik erabiltzen delarik.
Pieza bat egiteko behar diren mekanizazio-eragiketak zenbait azpi- eragiketatan baña daitezke, hauetariko bakoitza makina berezi bakoi- tzean egokiago burutu daitekeelarik. Eraginkortasun handiagoa lor- tzearren antzeko eragiketak eskatzen dituen pieza-taldeak. atal berean kokaturik dauden makina-taldetan mekanizatzen dirá. Hórrela, adibi- dez, pieza-talde bat erabat mekanizatzeko fresatu, mandrinatu eta zula- tu egin behar badira, eragiketa hauek burutzeko makina guztiak elkarturik egotea egokiago déla dirudi.
Aurreko hiru eragiketa hauek makina erreminta berean egiteko o opremia egunero agertzen zen eta hainbat eskakizun berriei erantzuna eman asmoz, langilea ordezkatuko zuen teknika berriak erabiltzen hasi ziren. Mekanizazio-prozesuetan, beraz, automatika agertu zen. ondoko arrazoi hauek medio:
Mekanizazio-prozesuan automatizazioaz baliatu gabe. piezak kalitate eta kantitate mínimo batez lortu ezin ziren produktuak erabili-beharra.
Langile batek kontrolatzeko guztiz konplexuak. egiten oso zailak edo ordurarte lortu ezin ziren produktuak erabili-beharra.
Produktuak salneurri egokian egiteko premia.

ZENBAKIZKO KONTROLA 5



Arazo guzti hauei irtenbidea ematearren egoera bakoitzarentzat era mekaniko, elektromekaniko, pneumatiko, hidrauliko, elektroniko eta abarreko zenbait tresna automatiko asmatu dira.
Hasieran automatismo guztiak baldintzatu zituena. ekoizpenaren hazkundea izan zen. Geroago. eta gehienbat industriaren premia berriei erantzun egokia emateko, beste zenbait faktore agertu dira eta berauek, bakarka zein multzoka kontuan izanik, garrantzi handia dute. Faktore hauetako batzuk, honakoak dira: doitasuna, azkartasuna eta malguta- suna.Harez gero, asmaturiko tresna automatiko eta eraikuntz prozesuak, lau aldagairen funtziopean egon dira. Hauek dira lau aldagaiak:

ProduktibotasunaDoitasunaAzkartasunaMalgutasuna
2.1.-  Zenbakizko kontrolaren agerpena

1942. urtearen inguruan sortu zen benetan lehen "zenbakizko kontrola". Lehen NC edo zenbakizko kontroleko makina erreminta hauek, hegazkintz alorreko enpresek inposaturiko baldintzei erantzun egokia eman asmoz agertu ziren, hegazkinen egitura berriek oso pieza konplikatuak behar zituzten eta. Parson etxeak adibidez. helikopteroen- tzako forma desberdineko helizeak egin zituen. Kontrolak errelez funtzionatzen zuen eta datuak fitxa zulatuz sartzen ziren. Ez zekiten beren ideia hurrengo urteetan zer-nolako arrakasta eta iraultza teknikoren iturri bihurtuko zen. Hona hemen izandako eboluzioa:
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1949. Parson-ek lehen aldiz "zenbakiz" gobernatu zuen makina bat.1954. Lehenengo NC-a industrialki ekoiztu zen. Egilea: Bendix.1958. Lehenengo programazio-hizkuntza: APT1960. Transistorezko NC-a1968. Lehenengo NC kontrola, IC teknikaz1969. Lehenengo DNC sistemak_____________________________1970. Lehenengo paleta-aldatze automatikoa____________________________1972, CNC-a_______________________________1976. Mikroprozesadorean oinarritutako CNC-a
Egoera hau zuzendu nahiz, beste proiektu bati ekin zitzaion; APT- -Long-Range proiektuari. hain zuzen. Proiektu honetan. lehen eta gaur egun ere oraindik gehien erabilitako NC programazio-hizkuntza sortu eta gorpuztu zen; APT hizkuntza alegia (Automatically Programmed Tools). Urtebete geroago, 1959. urtean beraz. agertu zen Europan lehen aldiz NC makina erreminta. Eta 1960.ean transistorezko kontrolei ekin zitzaien.Handik aurrera gaiak bultzada bikaina jaso zuen. Laster agertu ziren lehen kontrol sinpleak. makinen automatizazioa maila apalagoetara ere hedatu nahirik. Hor ditugu. adibidez, puntuz puntuko eta ardazkako kontrolak. 1965. urtean. berriz, erreminta-aldagailu automatikoz homi- tutako lehen makina azaldu zen merkatuan.Informatikaren bultzadak badu eraginik NC teknikan. Hemen ere laster inposatuko zen 1C (zirkuitu integratuen) teknika. Datu-transmi- siorako asmatu ziren soluzioek. berriz. DNC sistemak sorterazi zituz- ten; lehena jadanik 1969an. Baina NC teknika honen finkapenerako urrats nagusia 1972an eman zen. CNC teknika inplantatuz. Hasieia bateko CNCen arrakasta apala izan bazen ere. mikroprozesadorea erabiltzeak (1976) kontzeptu hau nagusitzea eragin du.CNC teknikaren sendotzeaz hitz egitean nahi eta ez aipatu behar dugu, ñola ez, berarekin hain lotua agertzen den mikroelektronika.
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Honen prezioa azkeneko 10 urte hauetan % 65 jaisteaz aparte, NC kontrolean ahalmena denbora berean % 300 igotzeko aukera eman du. Funtzio-ugalpen hau integrazio-maila igotzearen ondorio nabaria dugu. Integrazioak, bestalde, zirkuituak txikiagotzea ekarri du berekin, aldi berean zirkuitu hauen akats-iturriak gutxiagotuz eta bide batez beren fidagarritasuna hadiagotuz.
3.-  ZENBAKIZKO KONTROLAREN DEFINIZIOANC hitza "Numerical control"en lehen letrak izanik, zenbakizko kontrolaren laburpen gisa erabiliko dugu. Zenbakizko kontrola, programa baten bitartez zenbakizko eta sinbolozko informaziotik abiatuz orga mekaniko higikor bat edo batzuen kokapenak, era guztiz automatikoan (normalean elektronikoki) zuzentzeko gai den edozein tresnak duela esango dugu. Definizio hau gehiago zehaztuz, zenbakizko kontrolezko makina batez honako elementu hauek kontrola edo automatiza daitezke:

Orgen eta buruen higidurak.
Aitzinapen- eta ebaketa-abiaduren norantza eta balioa.

Erreminta-aldaketak eta landu beharreko piezen aldaketak.
Makinaren funtzionamendu-baldintzak:- Bere lan-erari dagokionean (hozkarriarekin edo gabe, bitar- teko geldiuneak, etab.)- edo bere funtzio-egoerari dagokionean: (akatsak, matxurak, etab.)
Era berean, zenbakizko kontrola bereak dituen beste funtzio batzuk koordinatzeaz ere arduratzen da. Adibidez:
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Infoπnazio-fluxuen kontrolazProgramazio-sintasiaren kontrolazBere funtzionamenduaren egiaztapenazEta abarrez.
3.1.-  Eragíketa-zikloa

Eragiketa-zikloa, ohizko makina erreminta batean, burutu behar den piezaren planoa aztertuz hasten da. Azterketa horren bidez mekanizazio- -prozesua, erabili beharreko erremin- tak eta ebaketa-baldintzak erabakitzen dirá. Ondoren langilea makinan bertan hainbat eginkizun burutuz joango da, hala ñola:

3.1. irudia. Ohizko makinan jarraitu beharreko prozesua.- Erremintak dorretxoan muntatu- Biraketa-kaxatik behar diren biraketa- eta aitzinapen-abiadurak lortu.- Dagokion ebaketa doitu.- Eta abar.
ZENBAKIZKO KONTROLA 9



NC-dun makina erremintan ere, burutu behar den piezaren planotik abiatzea eta mekanizazio-prozesu bat eta ebaketa burutzeko behar diren baldintzak ezartzea behar-beharrezkoa da. Guzti hau egin ondoren, pieza me- kanizatzeko derrigorrezkoa den infor- mazio guztia prestatzen da. Informazio honi programa deritzogu.
Programa, prozesatuko den eta bete behar diren aginduak abiarazteko makinak berak izaten duen kontrolean sartzen da.

□ □□□
□ □□□
□ □□□□ □□□□ □□□

3.2. irudia. NC-dun makina erreminta baten eragiketa-zikloa.

a: Piezaren planoab: Prozesuac: Programazioa d: Mekanizazioa
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■■3.2.- Zenbakizko kontrolaren aplikazio-eremua

Pieza baten mekanizazio-era edo automatismoa erabakitzeko unean. mekanizatu behar diren pieza berdinak zenbat diren jakitea behar- -beharrezkoa da; datu hau izanik erabaki bat ala bestea har bait daiteke. Egin beharreko pieza berdinen kopuruak, hiru eraikuntz taldetan sailka daitezke:
a taldea: Serie handiak; 10.000 piezatik gorakoak.
Serie handiko arazoei aurre egiteko, automatismo sekuentzial meka- niko, pneumatiko, hidrauliko edo elektromagnetikoak erabiltzen dirá. Seriea oso handia baldin bada, automatismoak zenbait mekanizazio- -unitate bateratzeko aukera eman behar du, zeintzuek era berean oso✓kadentzia handiak onartu eta oso lan-errendimendu altuak lortzen bait dituzte.
Serie handiak egiteari gaur egun, gutxi-asko sinkronizatuta lan egiten duten zenbait automatismoz osatutako transfer makinen bidez ematen zaio erantzuna. Transfer makinen eragozpen garrantzitsueneta- rikoa prestakuntz eta doikuntz denbora luzea behar izatea da.
Automatismo sekuentzial sinpleak ere erabil daitezke. Berauetan sekuentzia mekanikoak gehienetan batabestearen jarraian burutzen dirá. Automatismo hauek ere transfer makinen eragozpen bera izaten dute, hau da, prestakuntz eta doikuntz denborak oso luzeak dirá. Makina hauetakoa tornu automatikoa man daiteke.
b taldea: Serie ertainak; 5 eta 10.000 pieza bitartekoak.Serie hauetako pieza-kopuruari erantzuna emateko gaur egun hiru mekanismo-mota erabiltzen dirá:KopiadoreakAutómata programagarriakZenbakizko kontrolak
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Automatismo bat ala bestea erabiltzea, eskaturiko doitasun, malgu=- tasun eta azkartasunaren araberakoa da. Doitasuna eta eraikuntz denbora garrantzizko faktore ez direnean, kopiatzeko makinak mer- keagoak dirá. Kopiatzeko makinak. mekanikoak, hidraulikoak, elektro- magnetikoak edo elektronikoak izan daitezke. Makina hauekin pieza honela mekanizatzen da: txantiloi edo pieza patroi baten gainean haztagailua ipintzen da eta piezaren profila zehatz berregiten duen erreminta berdin desplazatzen da. hórrela pieza mekanizatuz. Autómata programagarriek hainbat abantada eransten dute. Hala ere erregu- lazioan dituzten mugak medio, malgutasun-falta nabarmena dute.
Zenbakizko kontrola, urtean zehar hainbat aldiz egin behar diren serie ertainetarako izango da interesgarria. Zenbakizko kontrolak maila honetan abantila handiak ditu. Hurrengo puntúan aztertuko ditugu zehazkiago.
c taldea: Serie txikiak; 5 pieza baino txikiagoak.
Serie hauetan, pieza nahikoa konplexua izan ezik, zenbakizko kontrola ez da egokia. Kasu honetan programazio-kostuak mekanizazio- -kostuarekiko altuegiak izango lirateke.
5 piezatik beherako serieetan. ohizko makinaz egindako mekani- zazioak merkeagoak dirá.

3.3. irudia. Pieza baten mekanizazio-prezioa, pieza-kopuruaren arabera.
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3.3. irudian, makina erreminta desberdinetan mekanizatutako piezen kostua sortako pieza-kopuruaren funtzioan erakusten da.
3.3.-  Zenbakizko kontrola duen makina erreminta erabiltzearen 

abantailak

Orain arte esandakotik, ondorio hau atera dezakegu: beti ere serieak maila ertainean mantentzen diren bitartean, lortzen diren abantada nabarmenengatik zenbakizko kontrola irtenbide egokia dela.
Abantada hauek aipa daitezke:

Ezinezkoak edo oso zailak diren piezak fabrikatzeko aukera.
Zenbakizko kontrolari esker. he- gazkin-eraikuntzetan beharrez- koak diren hiru dimentsioko gainazalak dituzten oso pieza korapilotsuak lor daitezke.

Eragiketa-zikloak murriztea. Produkziorik gabeko denbora minimora murriztearen arrazoiak honako hauek dira:
- ibilbideak eta abiadurak ohizko makinetan baino zehatzasoak izatea.- plano eta argibide-orriak gu- txiago berrikustea.- eragiketa arteko egiaztapen gu- txiago egitea.

Erremintak eta tresneria aurrez- tea. Erreminta-aurrezketa. makina desberdinetan eragiketa gutxiagoO o oegiteagatik gertatzen da.
Doitasun handiagoa eta piezen arteko trukagarritasuna. Programa berberarekin makinak higidura berberak errepikatuko ditu.
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Akas(un piezen port zonta ia 
ιnurriztea.

Higiduragatik ocio apnrtzeagatik 
erreminta aldatzen don kasuan 
izan ezik, programa berberarekin 
lortnriko piczak guztiz bcrdinak 
dirá.

Sorta-tamaina labnrtzca.

Lana prestatzeko denborak nahi- 
koa labnrrak direnez, sorta la- 
burrak egin daitezke, ibilgetutako 
kapital-gast uak mnrriztnz.

Malgutasuna.
Makinak beste pieza bal mckani- 
za dezan, aski dngu programa 
aldatzca. Programa-bikluma cduki
daiteke. Programa hauek, zinta 
znlatu gisa edo cuskarri magneti- 
koan (kaset edo disketetan) gordo 
dailezke.

Abanlailak asko izanik, desabantailak ere badila, hala ñola:

Matxura-arrisku handiagoa.

Ordu-kostu handiko makinak 
dirá.

Matxurak izan ditzaketen ele- 
mentu desberdinez hornituriko 
makina konplexuak dirá.

Makinak garestiak dirá; 
zazio-kosln handikoak.

a morí i-

I eitsonal koalilikatuagoa behai 
date.

Makina hauen konplexutasuna 
déla ota, erabilpena ota manteni- 
mendua oso langile koalilikatuen 
esku egoten da.
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Zenbakizko kontrola gehienbat txirbil-harroketaz lan egiten duten 
makina erremintetan aplikatu arren, ez da makina-mota hauetan 
bakarrik erabiltzen. Argibide gisa, zenbakizko kontrolaz lan egiten 
duen zenbait makina-mota aipatzen da ondoren:

- Zulatzeko makinak

- Eresatzeko makinak

- Tornuak

- Mekanizazio-zentruak
- Artezteko makinak

- Puntzonatzeko makinak

- Elektrohigadurazko makinak
- Soldatzeko makinak

- Oxiebaketa-makinak

- Tolestatzcko makinak
- Marrazteko makinak

- Bobinagailuak

- Koordenatuz neurtzeko makinak

- Maneiagailuak

- Robotak

- eta abar.

4,-  NC-DIJN MAKINETAKO ARDATZ ETA HIGIDUREN 
IZENDAPENA

Erreminta batek burutu behar dituen higidurak deskribatzeko, behar- 
-beharrezkoa da aurretik higiduren erreferentzi sistema bat definitzea. 
Horregatik, makinaren gidari nagusiaren paralelo diren ardatzekiko 
norantza zuzeneko koordenatu-sistema ortogonala definitzen da. 
Horiek hórrela, programadoreak 
erreminta piezara edo, alderantziz, 
pieza erremintara doan bereizten 
ibili gabe programa ditzake higi
durak. Koordenatu-sistema maki- 
nan kokatzeko era, UNE 71-018 
arauan (IS()-84len baliokidea da) 
agertzen da.

Aran hauetan X, Y, Z triedroa 
erabiltzen da higidura nagusiak 
adierazteko. 4.1. irudian agertzen 
,i a,λ u 4.1. irudia. 71-018 l∣NE arauan onartiiri-clen eran.

ko ardatzak
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4.1 - Ardatz bakoitzaren definizioa

4.1.1.-X  ardatzaHorizontala eta Z ardatzarekiko elkartzuta izanik, translazio-ardatz nagusia da.Biraketa-gainazalak sortzen dituzten makinetan (tornuetan, artezte- ko makina zilindrikoetan, etab.etan, 4.2. eta 4.3. irudiak).X ardatzaren higidura erradiala da, eta bere norantza, biraketa-arda- tzetik urrunzen denean positiboa. Erremintek bira egiten duten makinetan (fresatzeko makinetan eta abarretan. 4.4. irudia).
7 ardatza bertikala bada, X ardatza horizontala izango da (lurrare- kiko XY plano paraleloan) eta bere norantza positiboa eskuineranzkoa, erremintatik XY planorantz begiratuta.

4.1.2- Y ardatzaXZ planoarekiko elkartzuta izanik, translazio-ardatz nagusia da. Y ardatzaren norantza positiboa, erreminta makinaren bankadarantz aitzinatzen denekoa da.
4.1.3.-Z  ardatzaXY planoarekiko elkartzuta izanik, translazio-ardatz nagusia da. Berau, ebaketa-potentzia eskaintzen duen makinaren ardatz nagusiaren norabidearekin bat dator. Z ardatzaren norantza positiboa, erreminta piezatik urruntzen denekoa da.
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♦ Y
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♦
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4.2. irudia. Ardatzen izendapena.

4.3. irudia.
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4.4. irudia.

4.6. irudia.
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+x

4.7. irudia.

♦z

* y

4.9. irudia.
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Orain arte ardatzei buruz eman diren definizioak, geldirik irauten duen piezarekiko higitzen den erremintaren kasuetan soilik aplika daitezke.Erreminta finko izanik orga (pieza) higitzen den kasuetan, makina erremintak lan berdina egin dezan, orgak egin behar duen higiduien norantzak orain arte definitutakoen aurkakoa izan behar du. Kasu hauetan makinaren ardatzen higiduren norantza positiboa () ikuirez adierazten da. Adibidez, +X' ikurrak, makina-oigaren higidura- -norantza positiboa adierazten du. Aldiz, +X ikurrak lan berberean piezarekiko higitzen den erremintaren higidura-norantza positiboa adieraziko du.
5.-  NC-DUN MAKINA ERREMINTANC-dun makina batek honako zati nagusi hauek izaten ditu:

1. Kontrol-armairua
- Aipaturiko CNC agintearekin- Bisualizazio-pantaila- Teklatu alfanumerikodun aginte-panela- Etab.

< - Ardatzak desplazatzeko motoreak elikatzeko erreguladoreak- Potentzi zirkuiturako elementuak2. Armairu elektrikoa > - Korronte-elikadura- Konmutazio-elementuak- Fusibleak- Etab.
- Masa-atalak

3. Makina erreminta - Mekanismoak ■ MotoreakArdatzak- Kaptadoreak
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5.1. irudia. NC-dun makina erreminta.
a) Kontrol-armairua
b) Armairu elektrikoa
c) Makina erreminta

5.1.-  Zenbakizko kontrola duten makinen sailkapena, funtziona- 
mendu-sistemaren arabera

Makina erremintan kontrola daitezkeen higiduren arabera, zenbakizko kontrolak sailkatzeko ondoko sistema hauek daude (5.2. irudia):
Puntuz puntukoaArdazkakoaArdazkako kontrol hedatuaInguraketa-kontrola
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NC

ZENBAKIZKO KONTROLA

ARDAZKAKOA

5.2. irudia. Zenbakizko kontroleko sistemen sailkapena.
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* Puntuz puntuko kontrolean erreminta lan-guneko puntu ezberdine- tan kokatzen da eta bere lekuan egon arte, ez du mekanizaziorik egingo. Lana puntu batean egiten duenez gero, bere aplikazio-eremu nagusia zulaketan eta puntuzko soldaduran du. (5.2.a. irudia).* Ardazkako kontrola gaur egun gutxi erabiltzen da. Beronen egin- kizuna, ardatz batekiko paralelo den norabide batean mekanizazio jarraia egitea da. Sistema-mota honen aplikazio arrunt bat, makina erremintetan fresatzeko makinetan aurki daiteke (5.2.b. irudia).
* Ardazkako kontrol hedatua. Hau ere gaur egun gutxi erabiltzen da. Kontrol hau interpolazio lineal izenez ere ezagutzen da. Kontrol honekin plano bateko edozein norabidetako zuzen bati jarraituz mekaniza dezakegu, beronen aplikazio bat fresatzeko makinan aurki daitekeelarik (5.2.c. irudia.)* Inguraketa-kontrolean, erremintak espazioan edozein ibilbide jarrai eginez mekaniza dezake. Horretarako kontrolak ardatzen higidurak egoki sinkronizatu behar ditu. Beronen aplikazioak fresatzeko makinan. mekanizazio-zentruetan, elektrohigadurazko-makinetan eta abarrotan aurki daitezke (5.3. irudia.)
22 TEKNOLOGIA MEKANIKOA



5.∕.∕.- Puntuzpuntuko zenbakizko kontrola

Kasu honetan ardatzen higi- duren arteko inongo koordina- zio-motarik ez da behar. Garran- tzitsuena, lortu beharreko posi- zioa ahalik eta azkarren eta doi- tasun handienaz egitea da. Me- kanizazioa. puntu horrek dituen kotak bete arte ez da hasten. Puntu batetik bestera joateko jarraitu beharreko ibilbideak ez dio axolarik, istripuak ekiditekobidean aurki daitezkeen ozto- 5 3 irudia puntuz puntuko kontrolaren poak gainditu behar direlarik. aplikazioa.Puntuz puntuko kontrolaren bidez puntu batetik bestera higitzeko ibilbide desberdinak egin daitezke (5.4. eta 5.5. irudian ikusten denez); desplazamendu jarraiak edo aldi bereko desplazamenduak hain zuzen.
YA

2

r
1

X
o

X

5.4. irudia. Desplazamendu jarraiak 5.5. irudia. Aldibereko desplazamenduak

- Desplazamendu jarraia. Método hau geldoa, baina sinplcena da. Leku-aldaketak ardatzekiko paralelo egiten dirá, han da, lehenengoitzen da, puntuari dagokion "X" kotalortu arte, eta ondoren puntu horren "Y" kota lortzeko O Y ardatza- rekin eginkizun bera egiten du. Edo alderantziz, lehenengo OYardatzarekiko eta ondoren OX ardatzarekiko paralelo.
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- Aldibereko desplazamenduak. Método hau da ohizkoena. Berta∏ ardatzak abiadura azkarrez eta hatera higitzen dira (x angelua osatuz: 45° normalean), puntuaren ardatz batekiko kota lortu arte, une horretan ardatz 'nori gelditu eta besteek segitzen dutelarik.
5.1.2- Ardazkako kontrolaSistema honekin erremintaren posiziotik at, koordenatu-ardatz batekiko norabidearen arabera jarraituriko ibilbidea ere kontrola daiteke.

Aitzinapen-abiadura programagarria da eta ibilbidean zehar mekaniza daiteke.

5.6. irudia. Ardazkako kontrolaren aplikazioa.

5.1.3- Inguraketa-kontrola

Sistema honi "zenbakizko kontrol jarrai" ere deitzen zaio eta gaur egun erabiliena da. Kontrol hau erabiliz, makinaren mahai eta erremin- tak edozein kurbari jarraituz higitzeko gai dira.
Inguraketa-sistemaren bidez puntu batetik bestera higitzeko, ibilbi- dearen kontrola INTERPOLAZIO-metodoaz egiten da.

5.7. irudia. Inguraketa-kontrolaren aplikazioa.
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¿.1.4- Ibilbideen kalkulua

Programadore batentzat inguraketa-metodoa erabiliz doitasunezko mekanizazioa egiteko behar diren elementu guztiak kalkulatzea ezinez- koa izanik, beronen egitura zehatza burutzeko gaur egun INTERPO- LADOREA erabiltzen da.
5.1.4.1Interpolazioa

Interpoladorearen zeregina, bide-zati bakoitzeko higidura-segidak (bai abiadura, bai kokapena) kalkulatzea da, higidura hauek batabes- tearen jarraian eginez eskatutako ingurua lortzen delarik.
Interpoladore bati eskatzen zaizkion baldintza nagusiak, honako hauek dira:

- Interpoladorez lortutako inguruak, programatutakoaren oso antzekoa izan behar du.
- Interpoladoreari eman beharko zaizkion hasierako datuak (hasiera- -puntua, helburu-puntua, interpolazio-parametroak, etab.) ahalik eta gutxien izan behar dute.
- Emandako helburu-puntu bakoitzera zehatz heldu beharko da, ibilbide-akatsak batu ez daitezen.

Edozein inguraketari jarraitu nahi zaionean, "gehikuntza" deituriko zuzenkietan banatzen da, berauen kopurua lortu nahi den doitasunaren menpe dagoelarik. Zenbat eta doitasun handiagoa lortu nahi izan, hainbat eta gehikuntz kopuru handiagoa izango dugu.
Makina erreminten eremuan gehien erabiltzen diren interpoladoreak linealak eta zirkularrak ditugu. Beste zenbait interpoladore-mota (parabolikoa eta torlojo-linealezkoa adibidez). ez dira aurreko bi horiek bezain erabiliak eta, beraz, ez ditugu hemen aipatu besterik egingo.Interpolaturiko ardatz-kopurua. NC-aren potentzia neurtzen duen ezaugarrietako bat da.
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5.1.4.2.— Interpoladora linéala (GO1)Erreminta, rnekanizazioan adierazitako helbuiu puntuaien norabidean, zuzen bati jarraituz eta aitzinapen-abiadura jakin batekin hiσitu behar da. Erremintaren ibilbide hori kalkulatzeko, kontiolak O interpolazio linéala burutzen du.
i V = V eos x = V - —

∆yV = V sin x = V

5.8. irudia. Interpolazio linéala eta abiaduren erlazioak.Interpoladore linealak, GO1 aginte-eran informazioa eskuratzean ardatz bakoitzari dagokion motoreari sinkronizatuta higi erazteko agin- dua bidaltzen die. Honako desplazamenduak lortzen ditu:
- ardatzaren norantza batean- hasiera-puntutik, programaturiko helburu-puntura- programaturiko aitzinapen-abiadurarekin, eta- programaturiko ebaketa- edo biraketa-abiadurarekin

5.9. irudia. Interpolazio lineal aren cmaitza.
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5.10. irudia. Interpolazio linealaren erabilera.

5.1.4.3.— Interpoladora zirkularra (GO2/GO3)
Erreminta, pieza mekanizatzeko zirkulu bat deskribatuz ingurugune- ko bi punturen altean higitzen da.
Interpoladore-mota honek, GO2 edo GO3 aginte-eran informazioa eskuratuta ardatz bakoitzari dagokion motoreari sinkronizatuta higi erazteko agindua bidaltzen die. Erremintaren honako desplazamendua sortzen du:- zirkulu-arku bat; GO2 erabiliz erlojuaren norantzan eta GO3 erabi- liz erlojuaren aurkako norantzan (5.11. irudia).- mekanizatu nahi den planoan zehar.- programaturiko zirkuluaren, puntu zentralaren. inguruan.- hasierako puntutik programaturiko helburu-puntura.
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5.11. irudia. Interpolazio zirkularraren 5.12. irudia. Interpolazio zirkularra eta 
norantza. abiaduren erlazioa.

5.13. irudia. Interpolazio zirkularraren emaitza.

5.14. irudia. lnterpolazio zirkularraren erabilera.
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5.2.-  Erabiltzen diren teknologiak

Zenbakizko kontroldun makinetan erabiltzen den teknologia eta makina erreminta arruntetan erabiltzen dena desberdinak dirá, NC- dunak doitasun eta fidagarritasun aldetik bete behar dituen baldintzak direla eta NC kontrolak edozein eragiketa-segida akats gabe kalkulatu eta makinak berauek bete ditzan behar dituen aginduak bidaltzen ditu.
Kontrolak egindako kalkuluak eta makinan eragindako desplaza- menduak bat etor daitezen, NC-dun makinak beharrezko elementuak (posizio-kaptadoreak, etab.) eduki behar ditu, honek fabrikazio-tekno- logia berria sortu duelarik.
Teknologia honen desberdintasun garrantzitsuenak, hauek dirá:

Serbomekanismo-buklea edo posizionaketa-kontrolaDesplazamendu-neurketaDiseinu-ezaugarriakErreminta-aldaketa automatikoa
5.3.-  Posizionamendu-kontrola edo serbomekanismo-buklea

Elementu higikor baten zenbakizko kontrolaren helburua, hura automatikoki zuzen bati edo kurba bati jarraituz posizio jakin hatera eramatea da. Agindu bat bidalitakoan, erreminta leku horretara doi-doi joan den egiaztatu behar da. Horretarako bi sistema erabil daitezke:
Bukle itxiko sistemaBukle irekiko sistema

5.3.] .- Bukle itxiko sistema

Posizionamendu-sebomekanismoaren oinarriaPosizionamendu-serbomekanismoaren oinarria. elementu higikorra- ren posizioa eta bidali den agindua uneoro alderatzea da.
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Serbomekanismoak motoreari bidaltzen dion agindua, elementu higikorraren eta bidali den aginduaren arteko erlazioaren menpe dago.

5.15. irudia. Bukle itxiko sistema.NC-dun makinak elementu higikorra bidalitako puntura heldu baino pixka bat lehenago, bere abiadura moteltzen hasten dirá. Hau dela eta, bukle itxiko sistema erabiltzen duten makinak bi bukle izaten dituzte: bata posizioarentzat eta bestea abiadurarentzat.

5.16. i nidia.

Bukle itxiko sistemaz erabiltzen diren motore-motak. hauek dira:
- korronte zuzenekoak,- korronte alternozkoak edo eta,- motore hidraulikoak
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5.17. irudia. Bukle itxian ¡anean ari den makina baten adibidea.

5.3.2- Bukle irekiko sistema

Kontrol-mota honek erremintaren posizionamendua zehatz egiazta- tzen duen berrelikadurarik ez du izaten. Gehikuntz higiduretan oinarri- turiko eragintzentzat, hau da, azken posizioa bidalitako seinale-kopu- ruarekin bat etorrriz egiten denentzat. aproposa da. Adibidez. urratsez mτatseko motoreentzat.

5.18. irudia. Bukle irekiko sistema.
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t Sistema honetan egiaztatu gabeko akatsak ager daitezke. berauek prozesuaren urrats batetik bestera akats handiagoa sortuz batu egin daitezkeelarik. Arazo honetatik at, kontrol-mota honen doitasuna eragilearen gehikuntz higidurak duen mailaren menpe dago.Urratsez urratseko motorea, seinale elektriko bat higidura mekaniko proportzional bihurtzen duen mekanismoa da. Sarrera-seinale digitalak har ditzaketenez, motore-mota hau bukle irekiko sistemaz lan egiten duten makinentzat aproposena da.

5.19. irudia. NC-zko makina bat. Bukle irekian ari da ¡anean.

5.3.3- Mekanismo eragileakNC-tik bidalitako aginduak higidura bihurtzeko zeregina duten mekanismoak dirá, gehien erabiltzen direnak hauek izanik:- Elektromekanikoak - Hidraulikoak
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Mekanismo elektromekanikoak dirá erabilienak. Motore elektrikoz eta transmisio-elementu mekanikoz (engranaje, uhal, ardatz harizta- tu/azkoin, etab.ez) osaturik egoten dirá. Hiru motako motore elek- trikoak daude:
- urratsez urratseko motoreak- korronte zuzenekoak- korronte alternozkoak

Urratsez urratseko motoreak

Urratsez urratseko motorea, seinale elektrikoa higidura mekaniko proportzional bihurtzen duen mekanismoa da. Motore hauek sarrera- -seinale digitalak har ditzaketenez, bukle irekiko sistemaz lan egiten duten makinentzat aproposenak dirá.
Korronte zuzeneko motoreak

Oso erabiliak dirá, kontrolatzen errazak direlako eta beste bi ezaugarri hauek dituztelako:
- motorearen abiadura eta tentsioaren artean erlazio zuzena dutelako.- motoreak ematen duen momentuaren eta korrontearen artean erlazio zuzena dutelako.
Korronte alternoko motoreak

Nahiz eta orain arte kontrolatzen zailak direlako oso erabiliak izan ez, gaur egun kontrolean lortu diren berrikuntza eta hobekuntzei esker gero eta gehiago erabiltzen dirá.
Korronte alternoko motore-mota bat, BRUSHLESS deiturikoa, oso gomendagarria da; ikatzezko eskuilarik ez duelako mantenimendu txikia bait du.
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Eragile hidraulikoakEraσile hauek indar handia behar den makinetan erabiltzen dira; prentsetan, adibidez.Gaur egun teknika hidraulikoan bi método erabil daitezke:
teknika proportzionala, eta serbobalbulen teknika

Bi hauek indar hidraulikoz eta kontrol elektronikoz osaturik daude. Bietako edozeinekin, elemento higikor baten abiadura, indarra eta posi- zioa kontrola dezakegu. Teknika proportzionala erabiliz, milimetro- -hamarren bateko doitasunera iritsi gaitezke eta serbobalbulen tekni- karekin berriz, mikretako doitasuneraino.
5.4. - Desplazamendu-neurketaKontrolatu beharreko elementuaren desplazamendu eta posizioen neurketan oinarritzen dirá (NC) zenbakizko kontroleko sistemak. Bukle itxian lan egiten duten makinetan neurketa hau posizio-kapta- doreak erabiliz egiten da. Bukle irekian lan egiten dutenenetan aldiz, urratsez urratseko motoreen zeregina da hori.
5.5. - Posizio-kaptadoreakMakina erremintetan erabiltzen diren posizio-kaptadoreak ondoko elementuak kontutan hartuz sailka daitezke:

Ematen duten informazio-mo- taren arabera Analogikoak edo digitalak.
Egiten duten neurketaren arabera Gehikuntzazkoak edo absolutuak
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Kaptadorea kontrolatu beharreko sisteman ezarritako tokiaren arabera Zuzeneko neurketa edo zeharka- koa
Neurtzen duten higiduraren arabera. Linéala edo birakaria

Erregela 
graduatua

Disko 
graduatua

Erregela 
kodetua

Disko 
kodetua

Inductosyn Resolver

5.20. irudia. Neurketa-sistemen sailkapena.

5.5.1.-  Kaptadore analogikoak eta digitalakNC-zko makina erremintetan bi mota hauetako edozein kaptadore aurki daiteke.Neurtu beharreko. aldagaia magnitute diskretu batez azaldu edo errepresentatzen denean, informazio digitala déla esaten da. Aldiz. aldagaia higidura jarrai batez irudikatzen denean. informazioa analo- gikoa déla esaten da.Bi informazio-mota hauen adibide bat. erlojua da. (5.21. irudia).
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5.21. irudia. Neurketa: a) Analogikoa
b) Digitala

Informazio digitalean, seinalea, neurketa-unitateari dagokion gehikuntzaren balio berdineko etendura batez irudikatzen da. Kasu honetan denbora (segundo, minutu eta orduak). Bisualizazio analogi- koan, seinalea neurtzen den aldagaiarekin batera era jarraian irudikatzen da.
5.5.2- Kaptadore absolutuak eta gehikuntzazkoakKaptadore absolutuak: Magnitude bat erreferentzi sistema finko batekiko neurtzen dute.Gehikuntzazko kaptadoreak: Erreferentzi sistema finko bat ez dagoenean, neurketa erlatiboa edo gehikuntzazkoa déla esaten da. Sistema honek aurreko egoerarekiko neurri erlatiboa neurtzen du.

Posizioaren irakurketa numerikoa

ehikuntzazko
erregela

Posizioaren irakurketa numerikoa

5.22. irudia. Neurketa-kaptadoreak: a) Absolutua
b) Gehikuntzazkoa
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5.5.3 - Zuzéneko neurketa edo zeharkako kaptadoreak

Kontrolatu beharreko elementu higikorraren eta kaptadorearen tar- teko mekanismo mekanikorik ez dagoenean, hau da, egiten den despla- zamendua zuzenean neurtzen denean, kaptadorea zuzena déla esaten da.
Bestalde, kaptadoreak desplazamendua zuzenean neurtzen ez due- nean (baizik eta beronekin erlazionatuta dagoen mekanismo mekaniko batena), kaptadorea zeharkakoa déla esaten da.

5.5.4 - Kaptadore linéala edo birakaria

Kaptadore linealak, desplazamendu zuzenak neurtzeko erabiltzen dirá. Adibide bat, INDUCTOSYN deituriko kaptadorea izan daiteke (5.23. irudia).
Inductosyn: Elkarrekiko higidura erlatiboa duten eta elkar ukitzen ez duten erregela eta irakurle deituriko bi elementu independentez osaturik dago.

: W≡≡≡≡l
P

Irakurle u«
----->
π1

1

5.23. irudia. Kaptadore linéala (lnduetosyn)

ZENBAKIZKO KONTROLA 37



rregela higikorra

5.24. irudia. Kaptadore linealaren adibidea.

Kaptadore birakariak biraketa-higidura edo -desplazamendua neur- tzen dute. Bi eratakoak izan daitezke: analogikoak (resolver deituri- koak) eta digitalak (encoder izenekoak).
Resolver kaptadorea. Posizio angeluarra neurtzeko kaptadore analo- gikoa da.

E cos θ

Estatorea

5.25. irudia. "Resolver" kaptadorea.

Encoder kaptadorea. Zulatutako eta kodetutako diskoak dirá. Argi- -izpi batek zeharkatzen ditu eta honek zelula fotoelektriko bati eragiten dio.
Pultsu-zatiketa angeluarra

\

Pultsu-erregela

Objektiboa

Objektiboa

~φ Fotodiodoak
Oszilazio-sarea

Argiztapen
-aparatua

Argiztapen-aparatua

W Fotodiodoak
Haztatzeko ® (hargailuaj 

sareak

5.26. irudia. Enkoderrak.
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5.27. irudia. Kaptadore birakariaren adibidea.

5.6.-  Posizio-kaptadoreen ezaugarri garrantzitsuenak

Posizio-kaptadoretan kontutan hartu behar diren ezaugaιτi nagusiak hauek dirá:
DoitasunaErrepikakortasuna

5.6.1- DoitasunaPosizio-kaptadoreak ematen duen seinale errealaren eta kaptadore ideal batek emango lukeen seinalearen arteko diferentziari, posizio- -kaptadorearen doitasuna deritzogu.
Posizio-kaptadoreek, 0,001 mm inguruko doitasuna izaten dute. Hala ere, garrantzi handia izaten du zuzenean edo zeharka neurtzeak; bigarren kasuan neurtzen den elementutik posi- zionatu nahi den elementu higi- korrera higidura eramateko era- biltzen den mekanismoak lortuta- ko doitasunean eragina izan bait dezake.
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5.6.2.-  ErrepikakortasunaBehin eta berriz elementu higikorra puntu batera bidaltzen denean, posizionamendu bera gertatzen deneko doitasunari errepikakortasun deritzogu.Kaptadoreen errepikakortasu- na, beren doitasunaren 1/2 edo 1/3 bitartekoa izaten da.
5.7.-  Diseinu-ezaugarriakNC-zko makina erreminten ezaugarri nagusiak. beren doitasuna eta txirbila harrotzeko ahalmena dirá. Hauek lortzeko makina erreminta arruntetako diseinu eta eraikuntz ezaugarriak baino hobeak behar izaten dira. Horretarako kontutan hartu beharreko faktore garrantzi- tsuenak hauek dira:

LasaierakMarruskadurakDeformazioakDardarakZurruntasunaLerrokadura ezak etab.
Higidura transmititzen duten mekanismoetako lasaierak ekiditeko, boladun-torlojoak erabiltzen dira. (5.28. irudia).Boladun-torlojoen bidez eramaten da higidura motoretik orgaraino, lasaiera-arriskua txikiagotuz; berauek eraiki ondoren tratatu egiten bait dira. Inoiz lasaiera sortuko balitz, mekanismo hauek azkoin bikoitzak izaten direnez, sortutako lasaiera berriro zerora ekartzeko aukera eskaintzen dute. Era berean, transmisio-mekanismo honetan sortzen
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den marruskadura makina arruntetan erabiltzen diren mekanismoetakoa baino txikiagoa da; hemen errodaduraz egiten bait da lehen irristaketaz egiten zena.
Bolak itzultzeko

zirnndola
5.28. irudia. Boladun torlojoa.

Elementu higikorrek duten marruskadura txikiagotzeko, erabilitako gidariak aldatu egin dirá. Orain errodadur gidariak eta gidari hidrosta- tikoak erabiltzen dirá.
Deformazio, dardara, lerrokadura-eza eta garrantzia duen beste zenbait elementu kontuan izanik. NC-dun makina erremintak sortzeko diseinua asko aurreratu da. Gaur egun eraikuntz arkitektura berriaz hitz O egin dezakegu.
Makina erreminta hauen arkitektura berria sorterazi duten faktoreta- ko batzuk, ondoko hauek dirá:

Zurruntasun estatikoa hobetzea Egonkortasun termikoa hobetzea Txirbil-hustuketaren arazoa Katea zinematikoen sinplifikazioa Bankadak eraikitzeko material berriak Eraikuntza modularra
5.8.-  Erremintak automatikoki aldatzeaErremintak automatikoki aldatzea. NC-dun makina erreminten garrantzizko ezaugarri bat da. Beronek. eskuz eginiko aldaketak sorterazten zituen denbora-galerak laburtzen ditu.
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Mekanizaiorako behar diren erremintak. dorretxo edo gordailu batean kode batez sailkaturik egoten dirá. Hórrela, erreminta aldatu behar denean makinak automatikoki aldatzen du, programaren agindu batí jarraituz.Aldaketa-sistema batzuk honako hauek ditugu:Dorretxoaren biraketazko aldaketaBeso biragarriaren desplazamenduzko aldaketa
Dorretxo-biraketazko aldaketa-sistema tornuetan eta zulatzeko ma- kinetan erabiltzen da. Izan ere. hauek erabiltzen duten erreminta-ko- purua txikia izaten bait da. 5.29. irudia.

r-

I

5.29. irudia. Dorretxo erreminta-etxe eta dorretxoaren biraketazko aldaketa-sistema.

Beso biragarri baten desplazamenduzko erreminta-aldaketa mekani- zatu beharreko pieza bakoitzeko erreminta-kopuru handia behar duten makinentzat da aproposa. Mekanizazio-zentruentzat. mandrinatzeko makinenzat eta abarrentzat. adibidez.
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5.30. irudia. Gordailu erreminta-etxe eta beso biragarri 
baten desplazamenduzko erreminta aldatzeko sistema.
1. Lanerako egoera.
2. Z ardatza erreminta aldatzeko posiziora joaten da.
3. Erreminta aldatzen duen besoa. beherantz higilzen 

da.
4. Besoak 180° biratzen du.
5. Besoa gorantz higilzen da. erreminta berria makina- 

ren ardatzean eta lehengoa gordailuan kokatuz.
6. Pintzak zabaldu egiten dirá.
7. Z ardatza lanerako egoerara itzultzen da.

6.-  ESKUZKO PROGRAMAZIOA

NC-dun makina. guztiz edo erabat makina erreminta automatikoa da eta beroni aginduak zeinu alfanumerikoen bidez eta zenbait arauri jarraituz idatzirik eman behar zaizkio.
Kornunikazio hau. kontrol horrek duen teklatuaren ordez datuak eskuz sartuta edo banda magnetiko. zinta zulatu edo ordenadorea bezalako periferikoak erabiliz burutu daiteke.
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Makinarekin komunikazio hau eduki aurretik. ohizkoa denez, behar- -beharrezkoa da "mekanizazio-prozesua" ezartzea, bertan honako elementu hauek agertzen direlarik:- makinak burutu behar dituen eragiketa edo higiduren segidak.- landu beharreko puntu eta gainazalen kokapenen krokisa.- erabili beharreko erremintak, dagozkien neurriekin: diametroa, luzera. puntuaren erradioa, etab.- behar den tresneria.- ebaketa burutu beharreko baldintzak.- landu beharreko puntúen koordenatuak erabakitzeko kalkuluak
Lan-prozesua burutu ondoren, berau kontrolaren bidez makinari jakin eraztea geratzen zaigu oraindik. Jakin erazte hau (hau da. komu- nikatzeko) langilearentzat zein makinarentzat ulergarria den letraz. zenbakiz eta zeinuz osaturiko hizkuntza alfanumeriko bat erabiltzen da.

Programazio-hizkuntza
NC-dun makina erreminta batean pieza bat burutzeko beharrezkoa den informazioa. oro har ondoko hau izan daiteke:Informazio geometrikoaInformazio teknologikoa
Informazio geometrikoa honako datu hauetaz horniturik agertzen dena da:- erreferentzi gainazala- higiduren jatorria- piezaren neurriak- gainazal-akaberak- perdoiak- erremintaren neurriak- ibiltarteen luzerak- eta abar.
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Informazio teknologikoak, mekanizazio-baldintzei, materialei, ma- kinaren funtzionamendu erari eta abarrí dagozkien datuak deskribatzen ditu.
Hitz batez esanda, piezaren geometriarekin zerikusirik ez dutenak ematen ditu, hala ñola:

- aitzainpen-abiadura- biraketa-abiadura- biraketa-norantza- hozkarria- etab.
6.1.-  Zenbakizko kontroleko programa ñola burutu

BLOKE programa deiturikoa zenbait urratsetan banaturik egoten da.Bloke bakoitzak oinarrizko eragiketa baten informazioa izaten du.
Makina batek burutu eta bloke bakoitzean definitu behar diren eginkizun guztiak, honako hauei aipamena egiten diete:

- erremintaren desplazamenduari- aitzinapen- eta biraketa-abiadurari- erremintaren hautaketari- makina erreminta eta zenbakizko kontrolari dagozkion funtziona- mendu-era eta baldintzen hautaketari
Programazio-ikuspegitik begiratuz, orain arte adierazitako informazio hauek, FUNTZIO izenez ezagutzen dirá eta letra baten bitartez identifikatzen dirá. Funtzio bakoitza. egin beharreko eragiketaren balioa adierazten duen, zenbaki batez lagundurik egoten da.
Edozein funtzio osatzen duen karaktere-multzoari. HITZ deritzogu.Hórrela, programa bat BLOKEZ osaturik agertzen da. era berean blokea HITZEZ, eta hitza LETRA eta ZENBAK1Z, azken hau zenbait kasutan zeinu aritmetikoz lagundurik agertzen delarik.
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ISO arauen arabera, funtzio baten identifikaziorako erabil dai- tezkeen karaktereak hauek dira:
A. X ardatzaren inguruko koordenatu angeluarra.B. Y ardatzaren inguruko koordenatu angeluarra.C. Z ardatzaren inguruko koordenatu angeluarra.D. Ardatz berezi edo hirugarren aitzinapen-abiaduraren inguruko koordenatu angeluarra.E. Ardatz berezi edo bigarren aitzinapen-abiaduraren inguruko koordenatu angeluarra.E Aitzinapen-abiadura adierazten duen funtzioa.G. Prestaketa-funtzioa.H. Erabilgarria.I. Erabilgarria.J. Erabilgarria.K. Erabilgarria.M. Laguntzeko funtzioa.N. Bloke-zenbakia.O. Ez erabili.P. X ardatzarekiko paralelo den hirugarren mailako higidura.Q. Y ardatzarekiko paralelo den hirugarren mailako higidura.R. Z ardatzarekiko paralelo den hirugarren mailako higidura edo ardatzarekiko desplazamendu azkarra.S. Biraketa-abiadura adierazten duen funtzioa.T. Erreminta adierazten duen funtzioa.U. X ardatzarekiko paralelo den bigarren mailako higidura.V. Y ardatzarekiko paralelo den bigarren mailako higidura.W. Z ardatzarekiko paralelo den bigarren mailako higidura.X. X ardatzaren higidura nagusia.Y. Y ardatzaren higidura nagusia.Z. Z ardatzaren higidura nagusia.
6.2.-  Programa baten egituraPrograma-egiturak, makina-hizkuntzan programazioa burutzeko joko-arauak hornitzen ditu.NC programa baten egitura DIN 66025 arauan definituta dago, berau esaldiz osatzen delarik. NC esaldi bakoitza, bestalde, hitz-kopuru 
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bat dugu. Hitz bakoitza berriz, helbide, letra eta zifra batez osatuta dago. Kontrolgilearen arabera hainbat desberdintasun nabari badaitez- ke ere, normalean formatu tipiko batek honako egitura hau azalduko luke:
P 5, N 4, G 2, W ±4,2, X ±4,3, Z ±4,3, R ±4,3, A ±3,3, I ±4,3, J ±4,3, K ±4,3, F 4, S 4, T 2,2, M 2, non 

T

5 zifra izan ditzakeen programa-zenbakia
frl 4 zifra izan ditzakeen bloke-zenbakia
I
i

I 2 zifra izan ditzaketen prestaketa-funtzioak
If Bide-informazioak dirá. 4 zifra koma aurretik eta 3 koma< atzetik besterik ezin idatz daitezke. A letrak desplaza-

II

L mendu angeluarra adierazten du.
Iz

N G W X Y Z R A I J K F S T M

4 2 ±4,3 ±4,3 ±4.3 ±4.3 ±4.3 ±3.3 ±4.3 ±4.3 ±4.3 4 4 2.2 2

zInterpolazio-norabide zirkularrak. 4 zifra koma aurretik eta 3 koma atzetik besterik ezin idatz daitezke.
4 zifra izan ditzakeen aitzinapen-abiadura 
4 zifra izan ditzakeen biraketa-abiadura 
2 zifra izan ditzakeen komaz ezker aldeko zenbakiak, erreminta sailkatuta dagoeneko zenbakia adierazten du.2 zifra izan ditzakeen komaz eskuin aldeko zenbakiak, zuzentzaileen taulan agertzen diren erreminta-dimen- tsioak adierazten ditu.
2 zifra izan ditzakeen makinaren aginduetarako funtzioC-laguntzaileak. Adibidez: hozkarria bai.......
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6.3.-  Programa-zenbakia

Programa guztiek, 0 eta 99999 bitarteko zenbaki batez zenbakituak egon behar dute. Programa-zenbakia, beronen hasieran eta aurreneko blokea baino lehen barneratu behar da.
6.4 - Programaren blokeak. Blokeak zenbatzea

Programa-bloke batek, zilindraketa-ibiltartea bezalako lan-eragiketa burutzeko behar diren datu guztiak izaten ditu. Higidurarik adierazten ez duen agindu bat ere eduki dezake, kontrolari kokapenen edo geroago burutu beharreko eragiten berri ematen diolarik.
Bloke-zenbakia, N letrari ondoan 0 eta 9999 bitarteko zenbaki bat ipinita adierazten da.
Blokeei edozein zenbaki eman dakieke, ondorengo salbuespen bakarra kontuan izanik: egokitzen zaion zenbakiak, beti, aurreko beste guztiek baino handiagoa izan behar du. Blokeen ordenak, makinak burutu behar dituen higiduren kronologiaren araberakoa izan behar du.
Bi blokeen artean, beste zenbait barneratu behar denerako, egokia izaten da ondoz ondoko zenbakia ez jartzea, hamarnaka zenbatzea gomendatzen delarik.

6.5.-  Prestaketa-funtzioak

Prestaketa-funtzioa "G" letraz eta jarraian bi zifra dituela osaturik agertzen da.
Berauek NC-aren lan-baldintzak eta geometría (erremintaren ibilbideak) definitzeko erabiltzen dirá. Bloke berean familia berekoak ez diren nahi adina prestaketa-funtzio programa daiteke.
Funtzio hauen kodeak ISO 1056 arauan arauturik agertzen dirá.
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Arau honetan aurrikusitako prestakuntz funtzioak hauek dira:
G00 Aitzinapen lasterreko desplazamendua.G01 Interpolazio linéalaG02 Interpolazio zirkularra erloju-orratzen norantzanG03 Inteprolazio zirkularra erloju-orratzen aurkako norantzanG04 TenporizazioaGIO Ispilu-irudia ezabatzeaG11 Ispilu-irudia X ardatzeanG12 Ispilu-irudia Y ardatzeanG13 Ispilu-irudia Z ardatzeanG17 XY planoa hautatzeaG18 XZ planoa hautatzeaG19 YZ planoa hautatzeaG40 Erreminta-erradioa konpentsatzeko ezabaketaG41 Erreminta-erradioa piezatik ezkerretara konpentsatzekoG42 Erreminta-erradioa piezatik eskuinetara konpentsatzekoG43 Erreminta-luzeraren konpentsazioaG44 Erreminta-luzeraren konpentsazioa ezabatzeaG80 Ziklo finkoa ezabatzeaG81 XG82G83G84 > Ziklo finkoak
G86G89G90 Programazio absolutuaG91 Gehikuntz programazioaG94 Aitzinapen-abiadura (F) mm/min-tanG95 Aitzinapen-abiadura (F) mm/biratanG96 Ebaketa-abiadura konstanteaG97 Biraketa-abiadura konstantea 
6.5.1- Prestaketa-funtzioen definizioakErremintak ibilbide batí segitu behar dionean, ondoko funtzio hauek erabiltzen dira: G00.G01.G02.G03
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Ikus ditzagun hauek banan-banan:
GOO funtzioa:Makinak funtzio hau irakurrita, heti ibilbide bati jarraituz eta ahal 
duen abiadura handienaz higitzen da mekanizaziorik burutu gabe. Bloke hau amaitutakoan, aurretik programatutako aitzinapenak irauten du.GOO funtzioan parte hartzen duten ardatzak bat baino gehiago izanik. desplazamenduaren abiadura makina-datu bezala finkatu diren ardatz-abiaduretan txikiena izango da.

6.1. irudia. GOO funtzioa.

Adibidea: N8 GOO G90 X 400 Y 300
G01 funtzioa (Interpolazio linéala)Ibilbide zuzena da eta programaturiko aitzinapen-abiadura du.

Ondoz ondoko blokeetan, G01 interpolazio linéala egitea nahi izanez gero, aski dugu multzoko lehenengo blokean programatzea, beronek beste ibilbide batentzako prestaketa-funtzio bat programatu arte irauten du eta.
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---------- I ¼-------------------------------------------- 6⅛* +X

6.2. irudia. G01 funtzioa. Ibilbide zuzena.N5 G01 G90 X 650 Y 400 F 150
G02/G03 funtzioak (Interpolazio zirkularra)Funtzio hauek, hasiera-puntutik bukaera-punturainoko higidura zirkuferentzia bati jarraituz burutu behar dela adierazten dute.

G02 → erloju-orratzen norantzanG03 → erloju-orratzen aurkako norantzan

+z

6.3. irudia. Interpolazio zirkularraren norantza.
Oharra: Koordenatu-sistema hauek. erremintaren piezarekin higidura adierazten dute.
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G04 tenporizazioaFuntzio honen zeregina, programatutako blokean makinaren fun- tzionamendua aurretik erabakitako denbora bat igarota geratzea da.
Tenporizazio-denbora, "K" letraren bidez adierazten da. Funtzio horren aplikazio nagusiak hauek dirá:- erreminta-aldaketa automatikoa ez duten makinetan erreminta alda- tzea.- piezaren posizioa aldatzea.- burututako pieza neurtu eta kontrolatzea.- erremintaren egoera egiaztatzea.- erremintaren biraketa-norantza aldatu behar denean inertzia guztiak ezabatzea.- etab.

Adibidea: G04 K 3,4 (3,4 segundoko tenporizazioa)* Alderdi simetrikoak dituzten piezentzat erabiltzen diren prestaketa- -funtzio bereziak, honako hauek dirá:
G10 -÷ Ispilu-irudia ezabatzeaGil --> Ispilu-irudia X ardatzeanG12 --» Ispilu-irudia Z ardatzeanG13 -÷ Ispilu-irudia Z ardatzean

Simetría hau, X zein Y zein Z ardatzekiko ager daiteke.
* G10 funtzioarekin simetri agindua edo ispilu-irudia ezabatu egiten da.* Gil aginduarekin kontrolari "a” koadrantean eginiko higidura ber- berak "b" koadrantean egin ditzala adierazten zaio, X ardatzari dagokion desplazamenduetan zeinua aldatuz.
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* G12 aginduarekin kontrolari "a" koadrantean eginiko higidura ber- berak "c" koadrantean errepika ditzala adierazten zaio, "y" ardatzari dagozkion desplazamenduetan zeinua aldatuz.
* G13 aginduarekin "z" ardatzean programaturiko desplazamenduak zeinua aldatuz errepikatzea eskatzen zaio.

G11, G12 eta G13 funtzioak modalak dirá, hau da, behin programa- tuz gero G10 funtzioak ezabatu arte mantendu egiten dirá.
Gil, G12 eta G13 bloke berean batera programa daitezke, hórrela bi edo hiru ardatzekiko ispilu-irudia sortuz.

6.4. irudia. Alderdi simetrikoa duen pieza.

* Planoa hautatzeko funtzioakG17 XY planoa hautatzeaG18 XZ planoa hautatzeaG19 YZ planoa hautatzea
Funtzio hauek interpolazio lineal edo zirkular bat, erremintaren konpentsazioa edo beste funtzioren bat burutu behar deneko planoa identifikatzeko erabiltzen dirá.
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6.5. irιιdia. Interpolazio-planoak.Makina "W" planoaren ardatz batez horniturik balego, X, Y edo Z ardatzarekin bateraezina litzateke, aurrean adierazitako funtzioak honela aldatzen direlarik: 
- X-ekiko bateraezintasunarekinG17 → XYedoWYG18 → XZedoWZ 
- Y-ekiko bateraezintasunarekinG17 → XYedoYWG19 → YZedoWZ 
- Z-ekiko bateraezintasunarekinG18 → XZedoXWG19 → YZedoYW

G17, G18 eta G19, modalak eta elkarrekiko bateraezinak dirá.
* Erreminta-neurriak konpentsatzeko erabiltzen diren prestaketa- 

-funtzioak

Erreminta-erradioak konpentsatzeko erabiltzen direnak:
G40 → Erreminta-erradioa konpentsatzeko ezabaketaG41 → Erreminta-erradioa piezatik ezkerretara konpentsatzekoG42 → Erreminta-erradioa piezatik eskuinetara konpentsatzeko
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Funtzio hauekin erremintaren dimentsioa kontuan izan gabe pieza- ren ingurunea zuzenean programa daiteke. NC-ak erremintaren zen- truak segitu behar duen ibilbidea piezaren ingurunetik abiatuz eta erre- minta-erradioa kontutan hartuz automatikoki kalkulatzen du.
Erreminta-luzera konpentsatzeko erabiltzen direnak:

G43 -÷ Erreminta-luzeraren konpentsazioaG44 -÷ Erreminta-luzeraren konpentsazioa ezabatzeaFuntzio hauen bidez pieza bat mekanizatzeko beharrezko izan dai- tezkeen erreminta desberdinen arteko luzera-desberdintasunak zuzen- tzen dira. Mekanizazioa zenbait erremintarekin egin behar denean eta zero pieza hartzeko hauetariko bat erabiltzen denean aplikatzen dira. Kasu honetan luzera-desberdintasunak erreferentzi gisa harturiko erreminta eta lan-prozesuan parte hartzen duten beste guztien arteko diferentzia da.
- G40 funtzioarekin erreminta-erradioa zuzentzea ezabatzen da. Erre- minta-erradioaren zuzenketa. lantzen ari garen erremintarekiko gainazal ukitzailetik beronen zentrura dagoen distantzia dela ulertuko dugu.- G41 funtzioarekin, erreminta aitzinapen-norantzaren arabera meka- nizatzen ari garen gainazalaren ezkerretara kokatzen da.

6.6. irudia. Erradio-konpentsazioa ezkerretara (G4I): a) Fresatzeko makinan
b) Tonina
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- G42 funtzioarekin erreminta, aitzinapen-norantzaren arabera mekanizatzen ari garen gainazaletik eskuin aldera kokatzen da. (6.7. irudia).

6.7. irudia. Erradio-konpentsazioa eskuinetara (G42).

G40. G41 eta G42 elkarrekiko bateraezinak dira.
- G43 NC-ak erreminta taulan hautaturiko balioaren luzeraz konpentsatzen du.

6.8. irudia. Erreminta-luzeraren konpentsazioa.

- G44 funtzioarekin erreminta-luzeraren konpentsazioa ezabatu egiten da.
G43 eta G44 funtzioak elkarrekiko bateraezinak dira.
G41/G42/G43 funtzioak programatzen diren edo aurreneko batean Txx,χχ (Txx, 00 - Txx, 99) funtzioa programatzea beharrezkoa da, NC 
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kontrolak aplikatu beharreko zuzenketa-balioak erreminta-taulan hauta ditzan. Inongo erremintarik hautatzen ez bada, NC-ak T 00,00 balioa hartuko du.
Programazio absolutuak edo gehikuntzazkoak hautatzeko prestake- ta-funtzioak:
G90 funtzioarekin koten balioak absolutuak dirá, hau da, piezaren edozein punturen koordenatuak programazioaren jatorri-puntuarekiko erabakitzen dira.

x= 15
P1

Y = 10

X = 30
P2

Y = 25

X=48
p3

Y = 34

6.9. irudia. P1, P2 eta P3 puntúen koten balioak Po jatorriarekiko.

G91 funtzioarekin koten balioak gehikuntzazkoak dira. Piezaren puntu bateko koordenatuek, aurreko puntua jatorritzat hartzen dute.

6.10. irudia. Puntu bakoitzari dagokion kotaren balioak gehikuntzatan. P1-→Po 
puntuarekiko, P2~^Pj puntuarekiko P3-*P2 puntuarekiko.

G90 eta G91 funtzioak elkarrekiko bateraezinak dira.
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a) Programazio absolutua:
G90 X50 Y40

Y10
X20

b) Gehikuntzazko programazioa:
G91 X30 Y30

Y30
X30

6.1 1. irudia. Programazio-adibide a) absolutuetan
b) gehikuntzazkoetan

6.6.-  Koten programazioaPuntu baten kotak definitzeko ondoren aipatzen diren prozedurak bete daitezke: Programazio absolutua- ardatz caí tesiai retan Gehikuntzazko programazioa - ardatz polarretan
- Ardatz cartesiarretako programazioaEra honetan kotak programatzeko erabiltzen den egitura ondoren aipatzen dena da:

(W +/- 4.3) , (X +/- 4.3) , (Y +/- 4.3) , (Z +/- 4.3)

6.12. irudia. Ardatz cartesiarrak.
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Y ♦

6.13. irudia. Ardatz cartesiarretako programazio-adibidea.Programazio absolutua Gehikuntzazko programazioaG90 GO1 X 150,5X 300X0
Y 200
YO

G91 GO1 X 150,5X 149,5X-300
Y 200
Y-200

- Ardatz polarrakArdatz polarretan puntu bat definitzeko. elementu hauek behar dirá: Puntutik zentru polarrera dagoen distantzia.Puntutik zentru polarrerainoko zuzenkiak eta ardatz polarrak osatzen duten angelua.

ardatz polarra

6.14. irudia. Ardatz polarrak.Angelua ardatz polarretik abiatuz erloju-orratzen norantzan neurtzen bada, positiboa izango da eta erloju-orratzen kontrako norantzan berriz. negatiboa.
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Programatzeko era hau erabiliz, plano batean zehar bakarrik higi daiteke erreminta. Espazioan zeharreko higidura lortzeko, ardatz carte- siarretan edo zilindrikotan programatu beharko da.Polarretan porgramatzeko erabiltzen den egitura, ondoren aipatzen dena da: R+/-4.3 A+/-4.3
non: R → erradioaren balioa (milimetrotan) eta A → angelua (gradutan) direnG90 eta G91 funtzioen arabera, R eta A-ren balioak absolutuak edo gehikuntzazkoak izango dira.

Kontrolak beti, lanean ari gareneko planoaren (XY) (XZ) edo (YZ) ardatz koordeantuen 0 puntua zentru polartzat hartuko du, guk (G93) funtzioa erabiliz, zentru polartzat beste puntu bat definitu ez badugu.
Era berean. esan beharra dago GO2 edo GO3 interpolazio zirkularra egiten denean zentru polartzat zirkunferentziaren zentrua hartzen duela.

Erreminta (X0,Y0) puntutik abiatzen da
N0 G93 120 J20
N10 G01 G90 R5 A180 F150
N20 G02 A75
N30 G01 G91 R5
N40 G02 A15
N50 G01 R10
N60 G03 A15
N70 G01 R10
N80 G02 A15
N90 G01 R10
N100 G03 A50
N1 10 G01 RI0
N120 G02 A15
N130 G01 R5
N140 G02 G90 A180
N150 G01 X0 Y0

G93

6.15. irudia. Polarretako programazio-adibidea.Ebaketa-baldintzak programatzeko erabiltzen diren prestaketa-fun- tzioak:
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G94 aitzinapena mm∕minG95 aitzinapena mm∕biraG96 ebaketa-abiadura iraunkorraG97 Biraketa-abiadura
G94. Aitzinapena (F) mmhnin-tan

Kode hau programatzean, kontrolak programaturiko aitzinapenak mm/min-tan daudela ulertzen du.
G94 funtzioa modala da. Beraz programatuz gero mantendu egiten da, G95 programatu arte.

G95. Aitzinapena (F) mm/biratan

Kode hau programatzen den unetik aurrera, programaturiko aitzinapenak mm/birakotzat hartuko ditu kontrolak.
G95 funtzioa modala da.

G96 funtzioaFuntzio honek tornurako eta fresatzeko makinarako esanahi desber- dina du. Beraz, ondoren bi kasuak adieraziko ditugu.
G96 funtzioa modala da.

TornuanG96 kodeak tornurako duen esanahia hau da:
ebaketa abiadura iraunkorraG96 programatzen den bloke berean makinak duen biraketa-abiadu- raren muga programatzea beharrezkoa izango da. aurrez programatuta ez badago behintzat.
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Fresatzeko makinan

Fresatzeko makinan ari garenean eta G96 programatzen badugu, kontrolak honakoa ulertzen du: programaturiko aitzinapena, erremintak piezari ukitzen dioneko puntuarena dela.
Kode hau erabiliz, mekanizatutako gainazalen akabera uniformea- goa lortzen da.

6.16. irudia. Fresatzeko makinarako G96 funtzioaren adibideak.

G97 funtzioa

G97 funtzioak tornurako eta fresatzeko makinarako esanahi desber- dina du.
Tornuan. une horretatik aurrera programaturiko (S) abiadurak bira/minututan direla esan nahi du. Fresatzeko makinan berriz, programaturiko aitzinapena erremintaren erdiguneari dagokiona dela adieraz- ten du.
Fresatzeko makinan funtzio hau erabilita ebaketa-puntuan lortzen diren aitzinapenak desberdinak direnez, lortutako gainazalek akabera desberdinak izango dituzte.
G97 modala da eta G96 funtzioarekin bateraezina.
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7.-  FAGOR 8025 KONTROLAK ERABILTZEN DUEN 
HAINBAT FUNTZIO

G25 baldintzarik gabeko jauzia/deia

G25 funtzioa, bloke batetik beste batzuetarako jauziak edo deiak egiteko erabil daiteke, beti ere jauzi edo dei programa baten harnean izan behar dutelarik. G25 programatu den blokean ezinezkoa da beste informaziorik programatzea.
Bi egitura desberdin daude:

a) egitura N4 G25 N4
N 4 - bloke-zenbakiaG 25 -baldintzarik gabeko jauziaren kodeaN 4 - joan behar deneko bloke-zenbakia

Kontrolak hau irakurtzean, adierazitako blokera joan eta programak handik aurrera lanean segitzen du.
b) egitura N4 G25 N4.4.2

N 4 - bloke-zenbakiaG 25 - baldintzarik gabeko jauziaren kodeaN 4. 4. 2 → zenbat aldiz errepikatu behar denI------ ► landu behar den azkeneko blokea----------- ►jauziaren helburu-blokeaKontrolak hau irakurrita, N eta lehenengo puntuaren artean adierazitako blokeraino joaten da hemendik, eta bi puntúen tartean adierazitako blokeraino betetzen du, azkeneko zenbakiak adierazten duen adina aldiz errepikatuz.
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G36. Ert~en biribilketa kontrolcιtua

Adibidez: NO G00 X 10N5 Z20N10 G01 X5 M03N15 G00 zoN20 xoN25 G25 NO. 20, 8N30 M30
Funtzio hau fresaketan eta torneaketan ere erabil daiteke.
G36 funtzioa erabiliz erradio jakin batekin ertzak biribil daitezke, zirkunferentziaren zentrua eta biribilketaren hasiera nahiz bukaerako puntuak kalkulatu behar izanik gabe.
G36 funtzioa ez da modala. Beraz, ertzak biribiltzea nahi den guztietan programatu beharra dago.
G36 funtzioa. biribiltzea nahi den desplazamendua programatzen den bloke berean programatu behar da.Biribilketa-erradioa. R 4.3 (mm) egitura erabiliz programatzen da.

Adibideak:

Fresatzeko makinan:

7.1. irudia. Bi zuzenen arteko biribí 1 ketaG90 G01 G36 R5 X35 Y60 F100X50 YO
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7.2. irudia. Arku eta zuzen baten arteko biribilketa.G90 G03 G36 R5 X50 Y50 10 J30 F100G01 X50 YO
Tornuan:a)

»
>

7.3. irudia. Bi zuzenen arteko biribilketaHasierako puntuaN100NI 10
X20 Z60G90 G01 G36 RIO X80 Z10

x I

60----------

7.4. irudia. Arku eta zuzen baten arteko biribilketa.N100 G90 G01 G36 RIO X80NI 10 G02 X60 Z10 120 K-30
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X

7.5. irudia. Bi arkuren arteko biribilketa.Hasierako puntua X60 Z90
N100 G90 G02 G36 RIO X60 Z5O R28X60 Z1O R28

G37. Sarrera tangentzialaG37 funtzioa erabilz, bi desplazamendu tangentzialki elkar daitezke, beraiek elkartzen diren puntua kalkulatu gabe.G37 funtzioa ez da modala. Beraz, bi desplazamendu tangentzialki lotzea nahi den guztietan programatu egin beharko da.
G37 funtzioa eta beti bere jarraian programatu behar den R erradioaren balioa, aldatu nahi den ibilbidea programatzen den bloke berean barneratu behar dirá.
G37 funtzioa programatzen den blokeko desplazamenduak beti higidura zuzenekoa izan beharko du, hórrela izan ezik kontrolak 41. akatsa emango lukeelarik.
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Adibidea:

γ

7.6. irudia. Sarrera tangentzialik gabeko mekanizazioa.Jo dezagun hasiera-puntua XO, Y30 dela eta zirkunferentzi arku bat mekanizatu nahi dela, hurbiltze-higidura zuzena izanik. Egin beharreko programa hau izango litzake:
NO G90 G01 X40 F100N5 G02 X60 Y10 120 J0

Aurreko adibidean, mekanizazioa hasterakoan erremintak 5 mm-ko erradioa duen zirkunferentzia bati jarraituz, sarrera tangentziala egitea nahiko bagenu, honela programatu beharko genuke:
γ4

7.7. irudia. Sarrera tangentzialaren adibidea.NO G90 G01 G37 R5 X40 F100N5 G02 X60 Y10 120 JO
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G38. Mekanizazio bukaerako irteera tangentzialaG38 funtzioak, inongo kalkulurik egin gabe, mekanizazio bukaerako erremintaren irteera tangentziala izateko aukera eskaintzen du.
G38 funtzioa ez da modala, hau da, irteera tangentziala lortu nahi den bakoitzean programatu egin beharko da.G38 programatzen den bloke berean, beronen atzean, irteran lortu nahi den arkuaren erradioa programatu beharko da.G38 funtzioa programatutako blokearen hurrengoa desplazamendu zuzena (G00, G01) izatera behartuta dago. Hórrela ez balitz, kontrolak 42 akatsa erakutsiko luke.Funtzio hau fresatzeko makinarako eta tornurako baliagarria da.

Adibidea:

y i

““ 40 60 80 120

7.8. irudia. Sarrera eta irteera zuzenaren adibidea.Jo dezagun hasierako puntua X0, Y30 déla. Hurbilketa eta irteera zuzen bati jarraituz egiten dirá eta mekanizazioa zirkunferentzi arku bati jarraituz. Hau egiteko programa ondokoa izango litzake:F100NO G90 G01 X40N5 G02 X80 Y30 120 JON10 G00 X120Aurreko adibideko irteera tangentziala izatea nahiko bagenu, on- dorengo programa hau egin beharko genuke:
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40 60 80 120

7.9. irudia. Irteera tangentzialaren adibidea.NO G90 G0I X40 F100N5 G02 G38 R5 X80 Y30 120 JON10 G00 X120
G39. Alakaketa

Funtzio hau fresatzeko makinan nahiz tornuan erabil daiteke.
G39 funtzioaren bidez, inongo kalkulurik egin gabe, ertzak alaka daitezke.
G39 funtzioa ez da modala.G39 funtzioa, bukaera alakatu nahi deneko desplazamendua progra- matzen den bloke berean programatu beharko da.R4.3 (mm) egituraren bidez, programatutako desplazamenduaren azken puntutik, alaka egitea nahi den punturaino dagoen distantzia jakin erazi beharko diogu kontrolari.
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7.10. irudia. Alakaketa-funtzioaren adibidea.NO G90 G01 G39 R15 X35 Y60 F100N10 X50 YO
G72 eskala-faktoreaG72 funtzioa erabiliz, programatutako piezak haundiagotu edo txi- kiagotu egin daitezke. Hórrela, forma berdina baina neurri desberdinak dituzten piezak, programa berdina erabiliz mekanizatzeko aukera eskaintzen digu.

G72 funtzioa, bakarrik programatu behar da bloke batean.Erabiltzen den egitura hau da:
N4 G72 K2.4

N4: Bloke-zenbakiaG72: Eskala-faktorea adierazten duen funtzioaK2.4: Eskala-faktorearen balioa
Balio minimoa K0,0001 (0,000lez biderkatu)Balio maximoa K100 (100ez biderkatu)

Kasu honetan erremintaren erradioaren eta luzeraren konpentsazioa erabiliz lan egin daiteke.
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G72 programatu deneko bloketik aurrera, neurri guztiak eskala- -faktoreaz biderkatzen ditu, G72 ezabatu arte, hórrela nahi dugun neurriko pieza lortzen dugularik.

7.1 1. irudia. Eskala-faktorea funtzioaren adibidea.Jo dezagun hasierako puntua X-30 Y10 déla:
N10 G0 G90 X-19 YON20 G01 XO Y10 F150N30 G02 XO Y-10 10 J-10N40 G01 X-19 YON45 G31N50 G92 X79 Y-30N60 G72 K2N70 G25 N 10.40.1N80 G72 K1N85 G32N90 G0 X-30 Y10N100 M30

G73. Koordenatu ardatzen biraketaG73 funtzioa jatorriko puntua zentrutzat hartuz, koordenatu-arda- tzak jakineko angelu bal biratzeko aukera eskaintzen du.
G73 funtzioa programatzeko erabili behar den egitura. ondoren aipatzen dena da:
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N4 G73 A+∕-3.3. ►Biraketa-angelua gradutan^Koordenatu-ardatzen biraketa adierazten duen funtzioa►Bloke-zenbakia
Balio minimoa 0 graduoBalio maximoa 360 gradu

G73 funtzioa gehikuntzazkoa da. Beraz. programatzen diren "A" angeluak batu egiten dira.
G73 funtzioa bera bakarrik programatu behar da bloke batean.

á

z

7.12. irudia. Koordenatu-ardatzen biraketa.

Adibidea:

Jo dezagun X0, YO puntutik abiatuz, XY planoan beronen neurriak kontutan hartu gabe erremintaren ibilbidea programatu dugula.
i

7.13. irudia. G73 funtzioaren aplikazioa.
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N10 G01 X21 YO F300N20 G02 AO 15 JON30 G03 AO 15 JON40 A180 1-10 JON50 G73 A45N60 G25 N10.50.7N70 M30
7.1.-  Ziklo finkoak

Bloke berean desplazamendu bat baino gehiago sorterazteko ahal- mena duten prestaketa-funtzioei. zz7√c> finko deritzogu.
Ziklo finko guztiak modalak dirá. Beraz programatu ondoren man- tendu egiten dirá ezabatu arte.
Ziklo finkoak ezabatzeko G80 funtzioa erabiltzen da. Hala ere. beste funtzio hauek (G02, G03. G32. G92. G74. M02. M30. G53/59 reset) programatutakoan ere aurreko ziklo finkoa ezabatu egiten da.

7.1.1- Fresatzeko makinan erabiltzen diren ziklo finkoakG81 Zulatzeko ziklo finkoaG82 Tenporizazioz zulatzeko ziklo finkoaG83 Zulo sakonak egiteko ziklo finkoaG84 Ardatzez hariztatzeko ziklo finkoaG85 Otxabutzeko ziklo finkoaG86 Atzeraketa azkarreko mandrinatzeko ziklo finkoaG87 Laukizuzeneko hustuketa egiteko ziklo finkoaG88 Hustuketa zirkularra egiteko ziklo finkoaOG89 Atzeraketa geldiko mandrinatzeko ziklo finkoaOZiklo finkoa programatzen denetik ezabatu arte, programatutako bloke guztiak beronen eraginpean egongo dirá, hau da. desplazamen- duren bat dagoen bloke bakoitzean automatikoki ziklo finkoak agin- Otzen dion mekanizazioa burutuko da.
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G81. Zulatzeko ziklo finkoaG81 funtzioa programatzen den blokearen egitura honelakoa da:
N4 G81 G(98edo99) (W+/-4.3) X+/-4.3 Y+/-4.3 Z+/-4.3 I+/-4.3 K+/-4.3 N2nonN4 → Blokearen zenbakia (0-9999)

G81 → Zulaketaren ziklo finkoa adierazten duen funtzioa
G98 → Plano nagusiko ardatz elkartzutaren mekanizazio ondoren- go itzulera, hasierako planoraino.
G99 → Plano nagusiarekiko elkartzut den ardatzaren mekanizazio ondorengo itzulera, erreferentzi planoraino.
X+/-4.3Y+/- 4.3Z+/-4.3(W)+∕-4.3

Ardatzen higidurak
I+∕-4.3 → Mekanizazio-sakonera adierazten du. G90ekin balio abso- lutua adieraziko du; plano nagusiarekiko elkartzut den ardatzaren jatorri-puntuarekiko distantzia izango da. G91re- kin gehikuntz balioa adieraziko du; erreferentzi planoareki- ko distantzia izango da.K 2/2 → Zulaketa bukatzen denetik. erremintaren atzeraketa hasten denera dagoen atzerapen-denbora adierazten du. (maximoa 99.99 s. minimoa 0,00s.). Parametro hau G82 funtzioan ba- karrik da beharrezkoa. Beste ziklo finkoetan programatzen ez bada, kontrolak itxaron-denbora zerotzat hartuko du.
N2 → Ziklo finkoa zenbat aldiz errepikatu nahi den adierazten du. (NO...99). N parametroa programatu ez bada, kontrolak NI bezala hartuko du.
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K = Tenporizazio programagarria

G% P = Abiatzeko planoa------

i¡
A~-√∣ς_G99 R = Erreferentzi planoa

II 
<5-1--------

7.14. irudia. (G81) zulaketa.

—G01 aitzinapena 
— — ⅜ G00 aitzinapena

Ziklo finko honek erremintan sortzen dituen desplazamendu eta higidurak hauek dirá:
- Erreminta lehendik biraka ari bazen, biraketa-norantza mantendu egiten da. Erreminta biraka ari ez bada, eskuinera abiatuko da (M03).
- Erremintaren desplazamendua, abiadura azkarrean, plano nagusitik erreferentzi planoraino.
- Erremintaren desplazamendua programaturiko aitzinapenarekin. zulaketa bukatu arte.- Tenporizazioa: K
- Erremintaren itzulera azkarra erreferentzi planoraino. G99 progra- matu bada.
- Erremintaren itzulera azkarra, hasierako planoraino. G98 programa- tu bada.
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Adibidea:

Abiatzeko planoa Z=0

Erreferentzi planoa

»
98 mm

, 2 mm
‘!20 mm

7.15. irudia. G81, zulaketa-ziklo finkoaren adibidea.Irudian agertzen den piezako lau zuloak mekanizatu nahi dira.
- Zuloen sakonera: 20 mm.- Jo dezagun erreferentzi planotik piezara 2 mm-ko distantzia dagoela.- Hasierako puntua X0, YO, Z0 izango da eta erreminta geldirik dago abiapuntuan.

Programa:
N0 G81 G98 G00 G9I X250 Y350 Z98 122 F100 S500 N 1N5 G93 1250 J250N10 A45 N3N15 G80 G90 X0 Y0N20 M30
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G82. Tenporizaziozko zulaketarako ziklo finkoa

Ziklo finko hau G81 zikloaren berdintsua da, bien arteko desberdin- tasuna G82k zulaketa bukatu ondoren egiten duen tenporizazioa izanik.
P = Abiatzeko planoa

R = Erreferentzi planoa

y G01 aitzinapena
------------ y G00 aitzinapena

7.16. irudia. (G82) Tenporizaziozko zulaketa.

G84. Hariztaketa ardatzez egiteko ziklo finkoa

Ziklo honek aurrekoekiko duen desberdintasuna, erremintaren itzulerarako egin behar duen biraketa-norantzaren aldaketa da.
M03
M04

P = Abiatzeko planoa

! ¡ M05 M03 K

-----R = Erreferentzi planoa

M05 M04 K

---- K = Tenporizazio-denbora aldakorra

GOI aitzinapena ------------ ⅜
G00 aitzinapena-------------_>

7.17. irudia. Hariztaketa ardatzez egiteko ziklo finkoaren higidurak.

G85. Otxabutzeko ziklo finkoaG85 funtzioa, G81en berdina da, berauen arteko desberdintasun bakarra, G85ean hasieratik bukaerarako laneko aitzinapenean eginiko itzulera izanik.
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I

.G99 R = Erreferentzi planoa

G98 P = Abiatzeko planoa

) G01 aitzinapena
— —. — —G00 aitzinapena

7.18. irudia. G85 funtzioaren adibidea.

G86. G00 aitzinapen azkarreko itzuleraz mandrinatzeko ziklo finkoaG86 funtzioa, G8taren antzekoa da. Beren arteko desberdintasuna, G86 funtzioan mekanizazioaren ondoa lortzea eta itzulera hasi aurretik erremintaren biraketa geratzea da. Aitzinapen azkarreko itzulera bukatu ondoren, erreminta lehen biratzen zuen norantza berean higitzen hasiko da.
G98 P = Abiatzeko planoa

M03
M04

I
I 
I
I
*-

I
I
I M03

_^M04 G99 R = Erreferentzi planoa

I
I
I

M05⅜- 1 -

√ G01 aitzinapena
-----G00 aitzinapena

7.19. irudia. G86. GOOan itzulerako mandrinaketa.

G89. G01 lan-aintzinapenean itzuleraz mandrinatzeko ziklo finkoa

G89 funtzioa, G81en antzekoa da. Oraingo honetan mekanizazioaren hondoa lortzen denean, erreferentzi planorainoko itzulera lan-aitzi- napenean burutzen da.
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G98 P = Abiatzeko planoa

R = Erreferentzi planoa

G01 aitzinapena

ι ∣
4 ∣_________ G99

— — — G00 aitzinapena

7.20. irudia. G89. G01 itzulerako mandrinaketa.

G83. Zulaketa sakona egiteko ziklo finkoaren definizioaZiklo finko hau bi egitura desberdinez programa daiteke:
aegitura: N4 G83 G98∕G99 (W+∕^.3) X+/M.3 Y+/-4.3 Z+/-4.3I+/-4.3 J2 N2b egitura: N4 G83 G98∕G99 (W+∕-k3) X+∕-4.3 Y+∕^L3 Z+/-4.3 I+/-4.3 B+/-4.3 C+/-4.3 D+/-4.3 H4.3 J2 K2.2 L4.3 R(0.000/500) N2

Egituraren esanahia hau da:
Bloke-zenbakia (0/9999)
Zulaketa sakona definitzeko ziklo finkoaren kodea.
Mekanizazioa burutu ondoren. erremintaren itzulera abia- tzeko planoraino.
Mekanizazioa burutu ondoren, erremintaren itzulera erre- ferentzi planoraino.

X+/-4.3Y+/-4.3Z+/-4.3 , Ardatzen higidurak
(W+∕-4.3)J

ZENBAKIZKO KONTROLA 79



I+/—4.3
J 2 →
N 2 →

Mekanizazio urrats bakoitzaren balioa definitzen du, berau beti gehikuntzazkoa izanik.Mekanizazioa burutzeko urrats-kopurua definitzen du (J00-J99).Blokea zenbat aldiz errepikatu nahi den definitzen du (N0÷N99).G83 funtzioa programatzen denean, ondoren aipatzen diren higidurak sorterazten ditu:O

G_98_ p _ Abiatzeko planoa

_ R = Erreferentzi planoa

i-1 mm

X_1 mm
-j............  ....—G01 aitzinapena

1 — —— — ^∙G00 aitzinapena
z ' -

7.21. irudia. G83 funtzioak sorterazten dituen hieidurak.Jo dezagun erreminta Z ardatzean kokatuta dagoeia:
1. Aurretik erreminta biraka ari bazen. biraketa-norantza mantendu egiten da. Erreminta geldiunetik abiatzen denean, eskuinera abiatzen da (M03).2. Abiatzeko planotik erreferentzi planorainoko desplazamendu az- karra Z ardatzean.3. Erreferentzi planotik lehenengo urratseko mekanizazio-hondoraino- ko lan-aitzinapenean desplazamendua.
4. Erreferentzi planorainoko itzulera azkarra.5. Desplazamendu azkarra Z ardatzean, aurreko urratseko sakonera baino 1 mm gutxiago eginez.6. 2. urratseko mekanizazio-hondorainoko lan-aitzinapenean desplazamendua.
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7. Erreferentzi planorainoko itzulera azkarra.
8. 4, 5, 6, 7 puntuak J2an programatu adina aldiz errepikatuko dira.
9. G99 programatzen den kasuan, erreferentzi planoarainoko Z arda- tzaren itzulera azkarra.

G98 programatzen den kasuan. abiatzeko planorainoko Z ardatzaren itzulera azkarra.

Abiatzeko planoa z=0

98 mm |

Erreferentzi planoa ÷∙e ^T22 mm
! mm 

—222 mm

7.22. irudia. G83ren programazio-adibidea.

Adib idea:Irudian agertzen den piezan adierazten diren bi zuloak mekanizatu.
Demagun:- Plano nagusia X eta Y ardatzez osaturik dagoela.- Erreferentzi planoaren eta piezaren gainazalaren arteko distantzia 2 mm-koa déla.- Erremintaren abiapuntua XO. YO. ZO eta erremintaren biraketa-no- rantza ezkerreranzkoa (M04) direla.
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Programa:

NO G83S500 G99NI G00 G90 X50 Y50 Z98 1-22 J3 F100
N5 G98 G00 G91 X500 Y500 NIN10 G00 G80 G90 XO YON15 M30
Hustuketa definitzeko ziklo finkoen adierazpena (G87, G88)

Koordenatu cartesiarretan programatuz, blokearen oinarrizko egitu- ra honela definitzen da:N4 (G87edoG88) (G98 edo G99) (W+∕-4.3) X+∕-4.3 Y+.M.3Z+∕-4.3 I+∕-4.3 J+∕-4.3 K4.3 (G87rentzat soilik) B4.3 C4.3D+∕^.3 H4 L4.3 F4 N2
Bloke-zenbakia (0-9999)

G87 edo G88 → Hautatutako ziklo finkoaren kodea.
G98 > Mekanizazioa burutu ondoren, abiatzeko planoraino- ko itzulera.
G99→ Mekanizazioa burutu ondoren, erreferentzia plano- rainoko itzulera.
W+/-4.3X+/M.3Y+/-4.3 Ardatzen higiduren balioak.Z+/-4.3
I+/-4.3 Mekanizazio-sakonera definitzen du. G90ekin balio absolutuak eta G91rekin gehikuntzazko balioak.
J+∕-4.3 → G87 kasuan (laukizuzen itxurako hustuketa), erdigu-netik laukizuzenaren ertzeraino dagoen distantzia definitzen du, dagokion ardatzaren arabera.
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X

7.23. irudia. "J" parametroa laukizuzen itxurako hustuketan.G88 kasuan (hustuketa zirkularra), hustuketaren erra- dioa definitzen du.

7.24. irudia. "J" parametroa hustuketa zirkularrean.

K4.3 → G87 funtzioaren kasua soilik erabiltzen da eta erdigu- netik hustuketa-ertzerainoko distantzia definitzen du. dagokion ardatzaren arabera.

7.25. irudia. "K" parametroa.
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B4.3

C4.3

Plano nagusiarekiko ardatz elkartzutaren arabera mekanizazio-urrats bakoitzaren balioa definitzen du, balio positiboak bakarrik onartuz.
i

^rB
i _

7.26. irudia. "B" parametroa.Plano nagusiaren arabera mekanizazio-urrats bakoitzaren balioa definitzen du, balio positiboak soilik onartuz. Parametro hau programatzen ez bada, kon- trolak erreminta-erradioaren 3∕4eko balioa hartuko

------- H higidura

7.27. irudia. Laukizuzen itxurako hustuketan, "C" parametroa.D+∕-4.3 Erreferentzi planoaren eta piezaren gainazalen arteko distantzia definitzen du.
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Erreferentzi planoa

7.28. irudia. "D" parametroa.H4 →
L4.3 →

Azken iraganaldiko akaberako aitzinapena definitzen du.
Akabera egiteko iraganaldi-sakonera definitzen du. balio positiboak bakarrik onartuz.

H higidura

7.29. irudia. "L" parametroa.

‘ D
1

F4
N2

Mekanizazio-aitzinapena definitzen du. Z ardatzaren aitzinapenak, programaturiko F balioan % 50 burutu- ko dira.
Blokean definituriko zikloa zenbat aldiz errepikatu nahi den definitzen du.
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G87ren adibide bat

Plano nagusiarekiko ardatz elkartzutaren higidurak.

__ w, GOO-ko higidura
*^^G01-eko higidura

7.30. irudia. Laukizuzen itxurako hustuketaren adibidea.

G98 ZO. abiatzeko planoa
»- r-f
: ¡z

G99 Erreferentzi planoa

rñrfH

S mπiΓr^!

L__mm

Funtzio honek ondoko eragiketa eta erremintaren higidurak sorte- razten ditu:- Erreminta biraka ari bada, biraketa-norantza mantendu egiten da. Geldirik badago eskuinerantz abiatuko da (M03).
- Abiatzeko planotik, erreferentzi planorainoko Z ardatzaren desplazamendu azkarra.- D + B distantzia berdinera Z ardatzaren F ian-aitzinapenaren % 50eko desplazamendua.- Hustuketaren fresaketa L distantziaraino F lan-aitzinapenean.- Akabera-iraganaldian fresaketa, H lan-aitzinapenaz.
- Akabera-iraganaldia bukatu ondoren erreminta aitzinapen az- karrean, hustuketa-erdiguneraino, Z ardatzean 1 mm igota itzultzen da, hórrela lehen sakontzea bukatuz.- B+l distantziara Z ardatzean F lan-aitzinapenaren % 50eko desplazamendua.
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- Hustuketaren bigarren sakontzea F lan-aitzinapenean mekanizatuz.
- Aurreko urratsak, hustuketa-sakonera osoa lortu arte errepikatzen dira.- Hustuketa bukatu ondoren, erreminta Z ardatzean abiadura az- karrean itzultzen da; G99 erabiliz erreferentzi planoraino eta G98 erabiliz abiatzeko planoraino.
G88 hustuketa zirkularra egiteko ziklo finkoa definitzen duen kodea

ZO. abiatzeko planoa

Erremintaren erdi gunearen higidura GOO-an
Erremintaren erdigunearen higidura GOl-ean 

—Hustuketaren horma

G99 Erreferentzi planoa

J mm
f t

J_____
4 mm
■p—1 mm

GOO-ko higidura
GOl-eko hisidura F/2-ra

7.31. irudia. Hustuketa zirkularrean sortzen dicen higidurak.
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7.1.2.-  Tornuan erabiltzen diren ziklo finkoakTornuan erabiltzen diren ziklo finko garrantzitsuenak hauek dirá:
G66 → Piezaren profilari jarraituz egiten den arbastaketa-ziklo finkoa.G68 → X ardatzeko arbastaketaren ziklo finkoa.G69 → Z ardatzeko arbastaketaren ziklo finkoa.G81 → Tarte zuzenen torneaketaren ziklo finkoa, zilindraketaz.G82 → Aurpegiketaz eginiko tarte zuzenen torneaketa burutzeko ziklo finkoa.G83 → Zulaketa burutzeko ziklo finkoa.G84 → Zilindraketaz eginiko tarte kurbatuen torneaketa burutzeko ziklo finkoa.G85 → Aurpegiketaz eginiko tarte kurbatuen torneaketa burutzeko ziklo finkoa.G86 → Hariztaketa egiteko ziklo finkoa.G87 → Aurretiko hariztaketa egiteko ziklo finkoa.G88 → Artekaketa burutzeko ziklo finkoa.G89 → Aurpegi launean artekatzeko ziklo finkoa.

G68 X ardatzeko arbastaketaren ziklo finkoa.
a)

>P8
PO = XA
P1 =ZA
P9 = F
P13 = NB
P14 = NC

7.32. irudia. "G68" funtzioaren adibideak: a) kanpo-mekanizazioan
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PO = XA
Pl =ZA
P9 = F
PI3 = NB
PI4 = NC

Z 
c⅛

7.32. irudia. "G68" funtzioaren adibideak: b) barne-mekanizazioan

Egitura:
N4 G68 P0=K P1=K P5=K P7=K P8=K P9=K P13=K P14=K

Egitura honetako elementu bakoitzaren esanahia hau da:
PO = Profilaren "A" hasiera-puntuko X kota absolutua (erradio edo diametrotan).
P1 = Profilaren "A" hasiera-puntuko Z kota absolutua.
P5 = Urrats bakoitzeko iraganaldi-sakonera maximoa. Beronek beti zero baino handiagoa izan behar du, bestela 3. akatsa agertzen da eta.
P7 = X ardatzean akabera-iraganaldiarentzako soberakinak, beti zero baino handiagoa izan behar du. Bestela 3. akatsa agertzen da.
P8 = Z ardatzean akabera-iraganaldiarentzako soberakinak. beti zero baino handiagoa izan behar du. Bestela 3. akatsaka agertzen da.P9 = Akabera-iraganaldiaren aitzinapen-abiadura. Beronen balioa zero bada, ez da akabera-iraganaldirik burutuko.P13 = Profila definitzen den lehenengo blokearen zenbakia.
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P14= Profila definitzen den azkeneko blokearen zenbakia, beronek P13 baino handiagoa izan behar du, bestela 13 akatsa agertzen da eta.Ziklo finko hau programatzeko unean kontuan izan beharreko elementuak hauek dirá:1. "0" hasiera-puntu eta "B" azken puntuaren arteko distantziak "X" ardatzaren arabera P7 parametroaren balio berdinekoa edo handiagoa izan behar du.2. 0 hasiera-puntu eta "A" profilaren lehen puntuaren arteko distantziak "Z" ardatzaren arabera P8 parametroaren balio berdinekoa edo handiagoa izan behar du.3. Profila definitzerakoan. beronen lehen puntua ez da programatu behar; berau PO eta P1 parametroen bidez programatuta bait dago.
4. Ebaketa-baldintzak. zikloari deitu baino lehen programatu behar dirá.5. Zikloa burutzerakoan erreminta zuzen kokatuta ez badago, 4 akatsa sortzen da.6. Profila tarte zuzenez edo kurbatuz osaturik ager daiteke. Beti koor- denatu cartesiar eta absolutuetan programatu behar da. Bloke bakoitzean bi ardatzetako kotak jartzea beharrezkoa da, eta pro- filak tarte kurbatuak baditu, berauek arkuaren hasiera-puntuarekiko eta dagokion zeinuarekin zentruaren I, K koordenatuekin progra- matu behar dirá.7. Zikloa bukatzean erreminta "0" hasiera-puntuan gelditzen da.8. (G41, G42) erreminta-erradioen konpentsazioz lan egin daiteke, beti ere zikloari deitu aurretiko azken higidura G00 funtzioaz egin bada.
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Adibidea:

Z9>0 P9>0

7.33. irudia. G68 funtzioaren aplikazio praktikoa.

N110 G42 G00 X120 ZO
N100

N120 G68 P0=K0 Pl=K-10 P5=K2
P13=K200 P14=K250

N130 G40 X130 Z10
N140 M30
N200 G3 X40 Z-30 1-6 K-26
N210 G1 X40 Z-40
N220 G2 X80 Z-60 125 K5
N230 Gl X80 Z-70
N240 XI00 Z-80
N250 X100 Z-90

P7=K.8 P8=K.8 P9=K.2

Beste aukera bat. akabera-iraganaldirako profila definitzeko erabili diren blokeak 
erabiltzea izanso litzateke. Hórrela, erreminta aldatuz sainazal-akabera bobea lor 
daiteke.
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Aurreko programa honela geldituko litzateke:

N100
N110 G42 G0 X120 Z0
N120 G68 P0=K0 Pl=K-10 P5=K2 P7=K0.8 P8=K0.8 P9=K0

P13=K200 P14=K250
N122 G0 XI20 Z50
N125 T2.2
N130 G42 GO XO ZO
N140 G1 Z-10
N200 G3 X40 Z-30 1-6 K-26
N210 G1 X40 Z-40
N220 G2 X80 Z-60 125 K5
N230 G1 X80 Z-70
N240 XI00 Z-80
N250 X100 Z-90
N260 X105
N270 G0 X150 Z100
N280 M30G69 Z ardatzeko arbastaketaren ziklo finkoa.
a)

7.34. irudia. G69 funtzioaren aplikazio praktikoa: a) kanpo-mekanizazioa
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7.34. irudia. G69 funtzioaren aplikazio praktikoa: b) barne-mekanizazioa.

Egitura: N4 G69 P0=K P1=K P5=K P7=K P8=K P9=K P13=K P14=K

7.35. irudia. G81 funtzioaren aplikazio praktikoa: a) kanpo-mekanizazioa

G81 Tarte zuzenen torneaketaren ziklo finkoa, zilindraketan.
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7.35. irudia. G81 funtzioaren aplikazio praktikoa: b) barne-mekanizazioa.

G82. Aurpegiketaz eginiko tarte zuzenen torneaketa.

P8

≥ P8

PO = XA
P1 = ZA
P2 = XB
P3 = ZB
P9 = F

7.36. irudia. G82 funtzioaren aplikazio praktikoa: a) kanpo-mekanizazioa
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PO = XA 
PI =ZA
P2 = XB
P3 = ZB
P9 = F

7.36. irudia. G82 funtzioaren aplikazio praktikoa: b) barne-mekanizazioa.

G83. Zulaketa burutzeko ziklo finkoa.

7.37. irudia. G83 funtzioaren aplikazio praktikoa.G84. Zilindraketaz eginiko tarte kurbatuen torneaketa burutzeko ziklo finkoa.
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a)

P0 = XA
P1 = Z A
P2 = XB
P3 = ZB

PO = XA
P1 = ZA
P2 = XB
P3 = ZB

7.38. irudia. G84 funtzioaren aplikazio praktikoa: a) kanpo-mekanizazioa 
b) barne-mekanizazioa.G85. Aurpegiketaz eginiko tarte kurbatuen torneaketa burutzeko ziklo finkoa.
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a) P19(K)

i------------------------------------------------- ----------- h

PO = XA
P1 =ZA
P2 = XB
P3 = ZB

P8

P19(K)

PO = XA
P1 =ZA
P2 = XB
P3 = ZB

7.39. irudia. G85 funtzioaren aplikazio praktikoa: a) kanpo-mekanizazioa 
b) barne-mekanizazioa.

G86. Hariztaketa egiteko ziklo finkoa.
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7.40. irudia. G86 funtzioaren aplikazio praktikoa: a) kanpo-mekanizazioa 
b) barne-mekanizazioa.

98 TEKNOLOGIA MEKANIKOA



G87. Aurretiko hariztaketa egiteko ziklo finkoa.
Ziklo finko honek aurpegi launeko kanpo- nahiz bame-hariztaketa egiteko aukera eskaintzen du.

—i—>∖
7.41. irudia. Aurpegi launeko hariztaketa-adibidea.G88. Artekaketa burutzeko ziklo finkoa.

7.42. irudia. G88 funtzioaren aplikazio praktikoa.
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G89. Aurpegi launean artekatzeko ziklo finkoa.

7.43. irudia. G89 funtzioaren aplikazio praktikoa.

8.-  FUNTZIO LAGUNTZAILEAKFuntzio laguntzaileak. piezak mekanizatzeko behar diren datu tek- nologikoek osatzen dituzte. M letraz eta jarraian bi zifrako zenbaki batez osaturik agertzen dirá.Arauetan aurrikusitako funtzio laguntzaile garrantzitsuenak, honako hauek dirá:M00 Programa gelditzeaM01 Programa baldintzaz gelditzeaM02 Programaren amaieraM03 Ardatzaren biraketa erloju-orratzen norantzanM04 Ardatzaren biraketa erloju-orratzen aurkako norantzanM05 Ardatza gelditzeaM06 Erreminta-aldaketaM30 Programaren amaiera. hasierarako itzulerarekin
Gai honetan aipaturiko G eta M funtzioak ez dirá makina erreminta guztietan agertzen, baizik eta makina bakoitzak bere lana burutzeko beharrezko diren funtzioak soilik egokituko ditu. Ez dugu ahantzi behar tornuak, fresatzeko makinak edo elektrohigadurazko makinak funtzio desberdinak erabiliko dituela. Nolanahi ere, funtzio guzti hauek zein programazioari dagokionak, makina erreminta bakoitzarentzat espezifikoak dirá eta kasu konkretu bakoitzak bere azterketa zehatza behar du.
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9.-  ZENBAKIZKO KONTROLEAN ERABILTZEN DIREN 
TERMINOEN BILDUMA

AC kontrol egokigarria

Erregulazio-sistema bat, non makina automatikoki aldez aurretik definitutako funtzionamendu optimo bati egokitzen bait zaio. horreta- rako adibidez aitzinapena aldatuz. Funtzionamendu Optimo hau pro- dukzio máximo (ACC/makinaren potentzi mugan egiten da lan) ala kostu optimoa (ACO/kostu minimoen produkzioa) izan daiteke. Maki- nan zehar ezarritako sentsoreek bidaltzen duten informazioa aztertzen da etengabe. datu hauen bidez makinaren ardatz nagusiaren abiadura eta aitzinapena momentuoro birkalkulatuz. Ebaketa-parametro bezala motorearen aldiuneko potentzia, motorearen tenperatura. dardara eta biraketa-momentua erabiltzen dirá normalean.
Aitzinapen-zuzenketaPrograman emandako aitzinapenaren balioa eskuz aldatzea. Balio- -aldaketa hau normalean % 10etik % 12ra hel daiteke.
Aldi bereko gidaketaArdatz guztiak aldi berean gidatzen direnean.
Algebra boolearraGeorge Boole (1815-1864) matematikari ingelesaren izenez ezagu- tzen den kalkulu-metodoa.Bi balio hartzen duten elementuekin egiten du lan:Bai / ez 0/ 1 pultsua / pultsurik ez seinalea / seinalerik ez
AlgoritmoaProblemak ebazteko erabiltzen den método numerikoa.
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AnalogikoaAldagai fisiko bat beste aldagai fisiko edo matematiko baten analogikoa déla diogu, lehena bigarrenarekiko proportzio bat mantenduz aldatzen bada. Aldagai hauen arteko erlazioa linéala ala ez-lineala izan daiteke.Adibidez, Resolver batek sortzen dituen irteera-tentsioak, Resolver honen ardatzak biratutako angeluaren sinu eta kosinuaren araberakoak dira.Oinarrizko ezaugarria: seinale analogiko batek edozein balio har dezake bere muga-balioen eremuaren barnean. Digitalek, aldiz, balio bat bakarrik har dezakete.
Analogiko / digital itzulgailuaAnalogiko/digital itzulgailu batek sarrera-seinale analogiko bat irteera-seinale digital bihurtzen du.
ArdatzaPieza eta erremintaren arteko higidura erlatiboaren norabide nagu- sia. Normalean hiru zuzen izaten dirá, beren artean elkartzutak; x, y eta z izendatzen direnak. Beste hiru gehiago ere izan daitezke, hiru hauek biraketa-ardatzak izanik, eta w1, w2 eta w3 (α. β, γ) izendatuz.
Ardatz paraleloaBi ardatz independenteren aldi bereko kontrola.
Ardatz polarraMahai biragarrientzat erabiltzen den ardatz-izena.
Ardazkako kontrolaBi punturen arteko ardatzarekiko paralelo den zuzen bat mekaniza- tzeko gai den kontrola.
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Fresatzeko makina sinpletan sarritan ikus daitekeen kontrol-mota bat dugu hau.
Puntuz-puntuko kontroletik abiatuz garatutako kontrol-mota bat. Bertan ardatz bati eragin dakioke, bitartean besteak geldirik dauden bitartean. Higidurak ardatzarekiko paralelo dirá, hortaz.

Erradio-konpentsazioa

Fresatzeko makina baten erremintak duen diametro-balioa eta NC programan kalkulatuta dagoenaren arteko diferentzia berdintzeko sistema.
ASC11 "American Standard Code for Information Interchange"Datuak transmititzeko kode bat; Ameriketako "Standards Association" elkarteak arautua. Ikur bat errepresentatzeko 7 bit behar ditu, 8. bita kontrolerako erabiliz.
Autokodea

Ordenadore batek uler dezakeen programazio-hizkuntza; ondoren konpiladore baten bidez makina-kodera itzuliko dena.
Azpiprograma

Funtzio jakin baterako asmatutako ordenadore-programa bat. Programa hau programa nagusiak deitzen du, berak (programa nagusiak) dituen datuez baliatuz kalkuluak eginez eta azkenik emaitza berriro programa nagusiari itzuliz.
Batch lanketaLanak, ordenadore bidez, batabestearen ondoren lantzeko método bat.
BCD kodeaSistema bitarrean kodetutako sistema hamartarra. Zenbaki hamar- tarrak zenbaki bitarren segida batez definitzeko método bat. Bertan 
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zenbaki hamartaιτeko zifra bakoitza zenbaki bitar batez adierazten da. Adibidez, 678 zenbakia BCD kodean 0110 0111 1000 idazten da eta kode bitar batean, aldiz, 1010100010.Kode honen abantada nagusia erraz irakurtzea da; zenbakiak zifraz zifra idazten bait dirá, honela zinta batean nahi adinako zenbaki luzeak idazteko aukera izanik.
BereizmugaNeurketa-sistema batek bereiz dezakeen bi posizio diskreturen arteko distantzia minimoa.
Bide-funtzioaNC programako hitz bat. non beraren bidez puntu horretara nola heldu behar den definitzen bait da. Adibidez, abiadura azkarra G00-k adierazten du. Interpolazio linéala, berriz. GOl-k.
Bide-irtformazioaErreminta eta piezen arteko higidura erlatiboak definitzeko behar den informazio guztia. Posizio geometrikoak definitzeko ahalmena da, hain zuzen, zenbakizko kontrolaren ezaugarri nagusia.
Bide-neurketaIbilitako bidea ala bere esonlekua seinale elektrikoen bidez kalkula- tzea da. hain zuzen. zenbakizko kontrolaren zeregin nagusia.
Bide-neurketarako sistemaBi mota nagusi daude:a) absolutua: honek momentuoro makina baten ardatz bakoitzarenposizio absolutua ematen digu.b) erlatiboa: honek ardatz bakoitzaren higidurak egindako bideakalkulatzen du.
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Bihurgailu kodetua

Datu analogikoak era digitalera itzultzeko aparatua. Seinale analogi- koa ardatzaren biraketa-angelua da. Itzulpen hau disko zulatu baten bidez lortzen da. Disko honen alde batean bonbila bat dago, eta bestean fotozelula batzuk. Disko hau biratzean. argia zuloetan zehar pasatzen da, fotozelulei eraginez.
Informazio hau landu ondoren. kontrolera bidaltzen den seinale digital bat irteten da. Kode bat baino gehiago erabil daiteke, denetan egokiena Gray kodea izanik.
"Binary digit" hitzaren laburpena.

Es al di a

Urrats baterako behar den informazio guztia daukan hitz-talde bat. Esaldiak, beren artean. "esaldi-bukaera" hitzaren bidez banatzen dirá. Zintako informazioa esaldiz esaldi irakurtzen da. "Esaldi-bukaera" hitza agertzean irakurgailua selditu egiten da. kontrolak hurrengo esaldia irakurtzeko agindua eman arte.
Esaldi bakarra

Kontrolaren funtzionamendu-era bat. non beti programaren esaldi bat lantzen eta egiten bait da. Hurrengoa lantzeko kontrolak langilearen o o oagindua jaso behar du.
Esaldi-bilaketa

Honen bidez esaldi jakin bat bila dezakegu zintan. horretarako zinta aurreratu edo atzeratuz. baina makinak tarteko esaldi bakoitzeko aginduak zertu gabe. Honela zinta batekin antzeko piezak mekaniza ditzakegu, zinta aldatu gabe.
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Esaldi-bukaeraren ikurraEsaldiak banatzeko erabiltzen den ikur berezia.
Esaldi-luzera aldagarriaEsaldi bateko hitz-kopurua aldatzeko aukera ematen duen formatua.
Esaldi-luzera konstanteaPuntuz puntuko kontroletan erabiltzen den programazio-era bat. Bertan esaldiaren egitura beti berdin mantentzen da, nahiz eta horre- tarako funtzio batzuk esaldi bakoitzeko idatzi. Honen abantada nagusia programaren egitura konstantea izatea da.
Esaldi-zenbakiaren adierazpenaNC kontrolaren laguntza bat, langielak momentuan lantzen ari dena zein programa-zati den jakin dezan.
BTR sarrera"Behind Tape Reader" hitzaren laburpena. Kontrolak datuak zintaz jaso ordez kablez jasotzen ditu. Aplikazio ezagunena DNC sistemetan aurki daiteke.

Kable-talde bat, non beraien bidez paraleloki akoplatutako aparatu desberdinen artean seinale bitar elektrikoak transmititzen bait dira.
Letra, zenbaki ala ikur batez gogoratzeko oroimen-unitatea. Norma- lean 8 bit-ekoa izaten da, nahiz eta gutxiagokoak ala gehiagokoak ere izan. Batzuetan hitz izena ere ematen zaio. Honegatik oroimen-kapa- zitatea adibidez 8k byte emanda, 8k byte/16 biteko hitza esan behar genuke.
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CAM-I

"Computer Aided Manufacturing Intemational" hitzaren laburpena. APT ikerketa-programaren jarraipena. Bera da APT programaren eskubideen jabea. Helbidea:
Arlington / Texas 76012 611, Rvan Plaza Drive Suite 107

Chip

Gutxi gorabehera 2,5 mm2-ko siliziozko plakatxo bat. non zirkuitu elektronikoak integratu bait dira. Egun, jadanik. 500.000 elementu elektronikotik gora integra daitezke.
CNC

Mikroordenadore batek osatutako zenbakizko kontrola. Funtzioak, logika fisiko baten ordez, ordenadore-programa baten bidez lortzen dira.
CRT

Informazioa agertzeko erabiltzen den telebista-hodia. CNC edo DNC sistemetan aplikatzen da.
Datuak

Ordenadore batek ulertzeko moduan prestatuako informazioa.
Datu-bereizmuga

Kontrol edo neurketa-sistema baten bereizmuga. Adibidez, 0.001 mm.
Datu-lanketaOrdenadoreari emandako infonnaziotik beste batzuk lortzeko eein behar diren kalkulu matematikoen bilketa.
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Datu-sarrera digitalaIkur eran emandako informazioa. Eskuz edo automatikoki (zintaz edo kablez) eman daiteke.
Digital / Analogiko-ItzulgailuaSarrera-seinale digital bat irteera-seinale analogiko bihurtzen duen elementua.
DNCNC makina-talde bati programak kablez bidaltzeko sistema bat. Sistema hau, ordenadore batez eta makina ordenadorearekin lotzen duten kableez osatzen da. NC kontroletan BTR sarrera erabiltzen da.
Egitura modularraKontrol bat zati independentez osatzeko era. Modulu hauetako ba- koitzak funtzio bat betetzen du, bat aldatzea — matxuratuta dagoena—, besteak ukitu gabe, berriro martxan jar dadin nahikoa izanik.
El A Standard kodeaPuntu-, zuzen- eta inguraketa-kontroletarako kode estándar bat, US Electronik Industries Association elkarteak bere Standard RS 244ean proposaturikoa. 8 lerroko zinta bat erabiltzen du.
Elkarrizketa

Egungo NC kontroletan informazioa zintaz edo zuzenki CRT baten bidez eman daiteke. Bigarren kasu honetan, langileari informazioa era arautuan eskatzen diona kontrola bera bada, programa elkarrizketan sortzen déla diogu.
Erremínta-deiaErreminta-deia T letraz egiten da, ondoren erremintaren zenbakia ipiniz. Erremintaren bilaketa automatikoki gertatzen da. Erreminta 
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berria ardatzean ipintzeko, aldiz, beste agindua behar da NC programan.
Erreferentzi puntua

Ardatz bateko posizio finko bat, makinaren zero puntutik beti dis- tantzia berera dagoena.
Adibidez: erreminta-aldaketaren erreferentzi puntua.

Errepikapen-ahalmena

NC programan agindutako puntu batera behin eta berriro joanda diferentzia batzuk sortuko dirá. Diferentzia hauen desbidazioa da errepikapen-ahalmen izenaz definitzen dena.
Errore-tentsioa

Behar lukeenaren eta momentuan duen posizioen arteko diferen- tziari dagokion tentsioa, hain zuzen ardatzen abiadura erabakitzen dueña tentsio honen balioa izanik.
Eskala-aldaketa

Ardatz bateko dimentsioak aldatzeko aukera bat, horretarako faktore jakin batez biderkatuz.
Eskuzko programazioaProgramazio-hizkuntzarik erabili gabe. pieza batentzat NC programa baten eraikuntza.
Flexowriter8 lerroko zinta eta zinta-zulagailu bat duen idazmakina automatikoa. Beraren bidez NC programak paralelo idatz ditzakegu. hau da. batetik idazkera normalean paper batean eta bestetik eta aldi berean. NC zinta zulatuan. Zenbaitzu gai dira gainera NC-programa irakurri eta pape- rean idazteko ere.
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FormatuaDatuak sartzeko jarraitu beharreko arauak. Bertan definitzen da NC esaldi bat zinta batean irakurgarri izan dadin ñola egin behar den.
Fresatzeko erremintaren erradio-konpentsazioaErreminta batek duen higaduragatik bere erradioa aldatu egiten da. Akats hori konpentsatzeko, zuzenketa-balioak ematen zaizkio kontro- lari. Honela, nahiz eta higadura-maila desberdineko erremintak erabili, NC programa beraz lan egin ahal izateko posibilitatea dugu.
Funtzio laguntzaileakMakinak bere lana egiteko behar dituen informazio batzuk definitzen dituzten funtzioak. Adibidez, hozte-isurkinik behar den ala ez. erreminta-hautapena, etab.
Hamarkada10:1 erlazioan dauden bi aldagairen arteko arartea.
Hamarkada-konmutagailuaHamarkada-konmutagailu batek 10 posizio ditu, Otik 9rainoko balioak hartuz. Normalean taldeka biltzen dira, zenbaki hamartar baten adierazpena errazteko. NC kontrol klasikoetan erreminta desberdinen zuzenketa-balioak emateko ohizko bidea.
HardwareOrdenadore edo NC kontrol bat egiteko behar diren elementu fisiko guztiek osatzen dute bera.
HelbideaIkur bat: Ikur honek NC programazioan ondoren datorren informa- zioaren esanahia argitzen du. Adibidez, X 15750 honek x ardatzean 15,75 mm adierazten du.
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Helbide-formatua

Zinta bateko informazioa makinaren agindu eta funtzio desberdine- tan banatzeko erabiltzen den formatua. Hiru dira formatu nagusiak: hitz-helbideak, TAB sekuentziala, eta finko sekuentziala.

Hizkuntza

Agindu kodetuen bilduma bat. Agindu hauen bidez NC makinak kontrolatzeko programak osatzen dirá. Adibide gisa. APT. EXAPT, COMPACT, ...
Idazkera alfanumerikoa

Programak idazteko era bat, non alfabetoko letra batzuk, hala ñola Otik 9rainoko zifrak, erabil bait daitezke. Adibidez. N001 G90 X25500 Y6700 F10030 T01 M02.
/Lwr

Datuak agertzeko erabiltzen diren sinboloak. Normalean erabiltzen direnak honako hauek dira: 0tik 9rainoko zifrak, A-tik Z-rainoko letrak. +/- ikur matematikoak eta beste zenbait gehiago. NC teknikan erabil daitezkeenak DIN 66025ean daude bilduta.
Inductosyn

Farrand Corporation-ek asmatutako eta Resolver baten antzera fun- tzionatzen duen neurgailu analogiko bat. Doitasun handiak behar diren lekuetan aplikatzen dira.
Inguraketa-kontrolaArdatz batek baino gehiagok aldi berean eta jarraikiro egin behar duten higidura kontrolatzen duen zenbakizko kontrol-sistema. Honen Oerabilera tipikoak fresatzean, torneatzean, etab.etan agertzen dira.
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InterfaceMakina eta kontrol baten arteko lotura-puntua.
Interpoladorerik gcibeko kontrolaJadanik interpolatuta dauden informazioak lantzen dituen kontrola.
Interpolazioa

Ibilbide jakin bat puntu-segida batean banatzea, ondoren puntu hauek segmentu zuzen ala zirkunferentzi arkuz lotuz. Segmentu zuze- nak erabiltzen baditugu, interpolazio zuzena egin dugula esango dugu. Baldin eta zirkunferentzi arkuak badira, interpolazio zirkularraz ari gara.
Irteera-seinaleaFuntzio bat betetzeko kontrol batek konparatzen duen korrontea, tentsioa ala potentzia.
1SO kodea8 lerroko zinta arautua. Lehenengo 7 lerroetan idazten dira ikurrak, 8.a kontrol- (parity check) edo paretasun-bit bezala erabiliz.
Itzulgailua

Itzulgailu batek datuak era batetik bestera itzultzen ditu. NC tekni- kan kasu ezagunenak digital/analogiko, serie/paralelo eta kode-itzul- gailuak ditugu.
KodeaEra batean dauden datuak beste era batera itzultzeko arauak. Adibi- dez, zinta batean datozen 0 eta 1 zenbakiak, letra eta ikurretara itzultzeko arauak.
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Kode bitarra

Zifra bitarretan oinarritzen den zenbaki-errepresentazioa. Bitarra: elkarren aurkako bi egoera. Adibidez: bai/ez, ondo/gaizki, zero/bat.Bi oinarria duen zenbaki-sistema: n seinale bitarren bidez 2n egoera (ikur edo zenbaki) desberdin defini daitezke. Adibidez, n=8 bada, 2s=256 egoera desberdin posible adiera ditzakegu.
Kode ezabatzailea

Interruptora edo seinale bat, non beraren bidez zenbaki aurrean zeharkako marra duen NC esaldia ez bait da zertzen.
Kode-formatua

Ikur bati dagokion Ierro bateko zulo-konbinazioa.
Kode-itzulgailua

Kode-itzulgailu baten zeregina kode bateko sarrera-seinale digitala beste kode bateko irteera-seinale digitalera itzultzea da.
Kode-kontrola

NC kontrolaren edo programazio-aparatuaren kontrol-funtzio bat. Honen bidez ikur faltsuak aurki daitezke. Zinta baten kasuan, 2 dira kontrolatzen direnak:
a) Ikur baten zulo-kopurua: EIA kodearen kasuan bakoitia behar du izan beti (paretasun-kontrola)b) Ikurraren esanahia, hau da, zulo-konbinazio hau logikoa den ala ez.

Akats bat aurkitu bezain laster kontrolak "Zinta-akatsa" ala "progra- mazio-akatsa" abisatzen du, dena geldi eraziz. Kontrol honek ezin du balio faltsurik aurkitu, praktikan probatu arte.
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KonpiladoreaOrdenadore-tipo bakoitzarentzat iturri-programaren itzulpen-progra- ma berezia. Honek autokode batean idatzitako programa bat makina- -hizkuntzara itzultzen du, hain zuzen.
KontagailuaNeurketa-sistema erlatiboetan kontagailua da hain zuzen bide-neur- ketaren elementu zentrala. Neurketa-sistematik jasotako pultsuak batu egiten dira, benetako/izendatu berdinketa etengabe eginez. Ardatz ba- koitzeko kontagailu bat behar dugu.
Kontrolatutako ardatzakNC kontrolak etengabe kontrolatzen duen makinaren ardatz bati, A deritzogu. Baldin eta kontrolak ardatz hori epeka kontrolatzen badu, 1/2A déla diogu. Bi ardatz txandaka kontrolatuta dituen makinak 2x1/2 ardatz ditu, beraz. Eta aldi berean bi ardatz eta 3.a txandaka kontrolatzen dituen kontrolak 2 1/2 ardatz-sistema osatzen du.
KoordenatuakPieza bateko puntu bat espazioan definitzeko behar diren balioak. Normalean elkartzut diren 3 ardatz hartzen dira oinarri bezala.
Koordenatu cartesicirrak

Puntu bat espazioan definitzeko aukera bat. 3 ardatzez baliatzen da, X, Y eta Z ardatzez, hain zuzen.
Koordenatu polarrakEspazioko edozein puntu bektore bat eta bi angeluren bidez definitzeko era.
Logika

Kalkulu-elementuz osatutako sistema bat, non eragiketak edo/ala/bestela, ... etab. bait dira. Eragiketa hauetan bi egoera bakarrik izan daitezkeenez, errele, diodo eta antzeko osagaiak erabil ditzakegu.
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Luzera-zuzenketaNC programan emandako erremintaren luzeraren eta benetan duena- ren arteko diferentzia. Mekanizatzen hasi baino lehen akatsik sor ez da- din, NC kontrolean sartzen da.
Makinaren erreferentzi puntuaNeurketa-sistemak beti zehatz kalkula dezakeen makinaren posizio bat, nahiz eta korronteak huts egin.
Makinazko programazioaProgramazio-hizkuntza bat erabiliz eta ordenadore baten laguntzaz egindako NC programa. Lehenik programa iturri bat lortzen da, horretarako programazio-hizkuntzaren prozesadorea erabiliz. Ondoren, postprozesadoreak programa iturri hau makina jakin baten kontrolaren- tzat bere ezaugarrien arabera egokitzen du.
Mekanizazio simetrikoaArdatz baten norantza aldatuz lau pieza simetriko lortzeko aukera. honetarako zinta aldatu-beharrik izan gabe. Pieza hauek bi ardatzekiko simetrikoak behar dute izan. Ardatz batekiko piezekin 2 pieza simetriko bakarrik mekaniza ditzakegu.
Mekanizazio-zentruaNC printzipioz kontrolatutako eta pieza batean operazio desberdinak egiteko gai den makina bat. hórrela pieza gutxiago maneiatuz. Norma- lean 3 ardatz kontrolatzen ditu, baina 4 edo 5 ere kontrola ditzake. Lan tipikoak: fresaketa, zulaketa, hariztaketa, ...
Neurketa-sistema absolutuaNeurketa-sistema bat. non informazio geometriko guztia puntu batekiko definituta bait dago (honen alternatiba gehikuntzazko sistema da). Puntu posizionagarri bakoitza seinale jakin batez identifikatzen da. Erabilitako sistemak: absolutuki kodetutako barra. Inductosvn. abso-∙, lutuki kodetutako bihurgailua, Synchro, Resolver, potentziometroa.
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NeurgailuaSarrerako energi era bat irteerako beste energi era batera itzultzen duten aparatuak, horretarako logika jakin bat erabiliz. NC teknikan makinatik informazioa jasotzeko erabiltzen diren aparatuak ditugu funtzio hau betetzen dutenak. Neurketak optikoki, mekanikoki ala elektrikoki egin daitezke. Hala ere, gehienetan sarrera-informazioa mekanikoki jasotzen da. irteera-informazioa elektrikoa izanik (tentsio- -aldaketa),Neurgailu analogiko batek informazioa etensabe bidaltzen duen bitartean. digital batek diskretuki egiten du, hau da, denbora-ararte jakin bakoitzeko behin. Bi seinale-era hauek, analogikoa eta digitala hain zuzen. absolutu (irteera-seinaleak puntu batekiko oinarritzen dira) eta gehikuntzazkoan (posizio bat aurrekoaren funtzioan kalkulatzen dueña) banatzen dirá. Neurgailuak, bestalde, lineal ala biraketazkoak izan daitezke.
Neurketcι absolutuaEdozein puntu posizionagarri makinaren zero puntuarekiko kalkulatzen duen kontrola. Zero puntu finkoa duen sistema erlatibo baten pro- gramazioa sistema absolutu baten berdina da.
Neurketa inkrementala edo gehikuntzazkoa

Programatutako puntu baten koordenatuak aurreko puntuarekiko definitzen dirá. Neurketa erlatibozko NC kontrolak absolutuek baino logika sinpleagoa erabiltzen dute. Puntu baten posizio-zehaztasunik eza gehienetan oroimeneratu egiten da. hurrengo puntua kalkulatzera- koan kontuan izan eta akats sistematiko baten arriskua ezabatuz.
Neurketa inkrementala edo gehikuntzazkoaNeurgailuak bidalitako pultsuen kontaketa. Pultsu bakoitzak distan- tzia jakin bat definitzen du, 0,001 mm adibidez.
Off-line lanketaProzesuak datu-lanketaren emaitzarik momentuak erabiltzen ez duenean.
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On-line lanketa

Prozesuak datu-lanketaren emaitzak momentu berean erabiltzen dituenean.
Ordenadorea

Berez, eragiketa matematikoak egiteko tresna bat. Beste elementu batzuk atxikiz informazioa gorde, landu eta ondoren soluzio bat es- kaintzeko gai den tresna bat. Informazioa lantzea, aldez aurretik eman- dako logika baten arabera egiten du.
Bi dira ordenadore-talde nagusiak:

* Analogikoak: bertan informazioa etengabe eta paraleloki lantzen da. Informazioa, aldagai fisikoen bidez definitzen da (tentsioak, korron- teak,...)
* Digitalak: informazioa seriean eta epe diskretutan lantzen da. Infor- mazioa zenbakiz definitzen da. Hauek dira saur egun ordenadore bezala ezagutzen ditugunak.
Oroimena

Datuak gordetzen dituen kontrol edo ordenadorearen zatia. Oroime- nak era askotakoak dira. NC teknikan oroimenaz hitz egiten denean, ordenadore beraren barne-oroimenaz ari gara. Lehengo NC kontrol O ozaharrek erreserba-oroimen (buffer-store) txiki batez homituta zeuden.
Oroimen aktiboa

¡Controlaren logikak informazioa landu arte gordetzeko duen lekua.
Pare ta sim-kon tro laDatu bitarrak kontrolatzeko método bat. Honetarako bit bat erabil-■ tzen da. ISO kodean bit honen laguntzaz, Ierro guztiko hiten baturak bikoitia behar du izan. El A kodean, aldiz, bakoitia.
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Peck aitzinapena zulaketa sakoneanZulaketa sakonean sortzen diren mekanizazio-problemak gaindi- tzeko automatikoki programatzen den aitzinapen-sistema bat. Beraren bidez noizean behin aitzinapena gelditu egiten da eta zulagailuak berriro atzera jotzen du, hórrela txirbilak zulotik ateratzen lagunduz. Ondoren, berriro abiadura handiz lehengo posiziora joaten da.
PlaybackProgramazio-era bat. non NC programa lehenengo piezaren ohizko mekanizazioz lortzen bait da. Horretarako egindako higidura, abiadura eta beste funtzio guztiak oroimeneratu egiten dirá, hurrengo pieza programa honetan oinarrituz automatikoki produzitzeko.
Posizionamendu positiboa

Erreferentzi puntutik hasi eta norantza positiboan egindako higidura.
Postprozesadorea

Ordenadorez egindako NC programa bat lehenik prozesadorean lan- tzen da, erremintaren ibilbidea kalkulatzeko. Ondoren, postprozesa- doreak ibilbide honen geometría eta teknologia makina jakin batentzat esokituko du.
Programa

NC makinaren kontrola edo ordenadore baten eragiketak zuzentzeko agindu-zerrenda.
Programa-bukaera

Azkeneko esaldia landu ondoren makina gelditzeko agindu berezia. Beraren bidez erreminta bere pausagune-posiziora joaten da eta beste funtzio guztiak (hozte-isurkina, ...) gelditu egiten dira.
118 TEKNOLOGIA MEKANIKOA



Programa-etenduraPrograma batean sar daitekeen agindu bat. Beraren bidez makina nahi denean geldi daiteke (erremintak aldatzeko, adibidez).
Programagailua

Idazmakina, zinta-irakurgailua eta zinta-idazkailua biltzen dituen aparatua. Idazkailuak informazioa testu ulergarriz idazten du, aldi berean zintan informazio horixe zulatuz. Programa idatzi ondoren zinta irakurgailuan sartzen da, makinak irakurritakoa berriro paperean ida- tziz eta aldi berean beste zinta bat zulatuz. Bi testuak berdindu ondoren, eta faltarik ez badago, lehenengo zinta nagusi bezala gordeko da.
ProgramatzaileaPieza bat produzitzeko behar den NC programaren egilea. Progra- mazioa bi eratara egin daiteke: eskuz ala ordenadore baten laguntzaz.
Programa-zerrendaPrograma batean dauden informazio geometriko eta teknologiko guztiekin egindako taula bat.
ProgramazioaBete behar den lan jakin bat; ondoren ordenadoreak ulertu eta landu ahal izango duen agindu-zerrenda batera itzultzea.O
Programazio erlatiboaPuntu baten balioa aurreko puntuaren bidez kalkulatzen duen pro- sramazio-era.
ProzesadoreaProgramazio-hizkuntza batez definituta piezaren informazio geome- trikoa eta teknologikoa era orokor batean, iturri programan jartzen duen programa. Iturri programa hau da. hain zuzen, ondoren postpro- zesadorea erabiliko duenak NC programa definitiboa sortzeko.
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Pultsua

Funtzioak kontrolatzeko oso iraupen laburreko (μs, ms) seinale elektrikoa. Adibidez, zinta-irakurgailuari pultsu bat bidaltzen zaio hurrengo esaldia irakur dezan. Pultsuak seinale elektrikoak direnez, interferentzietatik babestu behar dira. Horregatik, asko anplifikatutako seinaleak izaten dira normalean.
Pultsu faltsuaSistema erlatibo batean inkrementu-irabazpena ala -galera.
Puntu hamartarraren programazioa

Informazio geometrikoa emateko era erraztu bat.
Adibidez, 41775 417000 ordez750 "512300 "
Programazio-era honen abantada nagusia ez datza zinta laburragoa erabiltzean; baizik eta datu-sartzearen segurtasun eta egokitasunean batez ere.

Puntuz puntuko kontrola

Kontrol honen bidez puntu definitu batzuetan bakarrik mekaniza daiteke. Hau da zulatzeko normalean erabiltzen den kontrola. Puntutik puntura abiadura handiz higitzen da erreminta. Higidura ardatz batean baino gehiagotan egin daiteke aldi berean, nahiz eta zenbait kontrolek aukera hau ez izan.
Resolver, synchro

Posizio-emaile elektromagnetiko bat. Errotore eta estatore batez osatua. Estatoreak dituen harilkatuen irteera-tentsioak dira errotorearen
>angelua definitzen dutenak.
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Robot

Beste baten lana (morrontza) adierazteko hitza
* urrutitik edo programaz gidatu eta kontrolatutako makina* inoren laguntzarik gabe objektuak maneiatzeko gai diren makinak, bere funtzioa betetzeko erreminta bereziez eta ardatz programa- garriez hornituta izanik.
Sarrera-medioa

Kontrol batean informazioa sartzeko erabilitako medioa, hau da, zinta, kaseta,...
Segurtasun-eremua

Mekanizazioan erreminta bat aldatzeko lehenik berarentzat arris- kurik gabeko leku batera gidatu behar da. Horretarako egin behar diren higidura guztiak postprozesadoreak berak kalkulatzen ditu automati- koki.
Sentikortasuna

Zuzenketa-higidura bat ondoriotzen duen makinaren desbidazio- -higidura txikiena.
Software

NC teknikaren alorrean, NC kontrol hauek funtzionarazteko ustia- pen-sistema. Bere posibilitateek definitzen dute kontrol baten ahal- mena.
Takometroa

Abiadura neurtzeko aparatua. NC makinetan. gehienetan. korronte zuzeneko sorgailu bat izaten da.
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Programazio-matrizezko kontrola

Makina baten elementu desberdinak kontrolatzeko zulodun matrize bat erabiltzen duen kontrola. Zulo hauetan diodoak sartzen dirá. Hórrela programazio sinple bat lortzen dugu. Zutabe bakoitza programa- urrats bat da. Ierro bakoitzak elementu bat definituz.
TiristoreaPotentzi erdieroale bat. Beraren bidez energi askatzearen aldiunea kontrola daiteke.
Torneatze-zentruaZenbakiz kontrolatutako tornu bat, non, alde batetik, beste askok bezala, erreminta aldatuz torneatze-lan desberdinak (kanpo-torneaketa, barne-torneaketa, ...) egin bait ditzake eta bestalde, torneaketaz gain beste mekanizazio-lan batzuk (fresaketa, zulaketa, ...) ere egiteko gai dena.
Urratsez-urratseko motoreaBere biraketa-angelua urrats jakinez egiten ducn motore elektrikoa. Pultsu bakoitzak biraketa-urrats bat sorterazten du. Distantzia bat bete- tzeko, beraz, nahikoa da pultsu-kopuru jakin bat sortzea. Pultsu-maiz- tasunak definitzen du, bestalde, motorearen abiadura.
ZehaztasunaNC kontrol baten zehaztasuna makinaren benetako posizioaren eta behar lukeenaren (posizio izendatuaren) arteko diferentzia bezala definitzen da. Diferentzia hau beti berdina izaten ez denez gero, diferentzia estatistikoa izaten da. Balio honek, diferentzi balio honek, ezin du makinaren errepikagarritasuna baino txikiagoa izan, noski. Era berean, piezaren doitasuna neurketa-sistemarena baino txikiagoa izango da. Bertan parte hartzen duten faktoreak, makinaren zurruntasuna, eragin termikoak eta erremintaren higadura dirá besteak beste.
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Zenbaki bitarra

2 oinarri duen zenbaki-sistema. Zifra bakoizaren posizioaren balioa 2 zenbakiaren potentzia positibo ala negatibo baten bidez ematen da. Honela, sistema hamartarrean 51 zenbakia 5.10* + 5.10° da. Sistema bitarrean:
11nn1l 1 x 25 1 x 24 0x23 0 x 22 1 x 21 1 x 2° C1110011 =-------- +----------+---------- +---------- +--------- +----------= 5132 16 0 0 2 1Zenbaki bitarrak oso erraz errepresenta daitezke; bi ikur bakarrik behar bait dirá. Zinta batean "zulorik ez"= 0 eta "zuloa bai"= 1 bezala definituz posible zaigu informazio bitarra adieraztea eta garraiatzea.

Zenbakizko displayaNC kontrolek ardatz bakoitzeko posizioa agertzeko erabiltzen duten adierazpen-era.
Zenbaki hamartarrak

Gure zenbaki-sistema arrunta. 10 zifra desberdin erabiltzen ditu, Otik 9raino hain zuzen.
Zenbakizko kontrola

Aginduak zenbaki eta letren bidez jasotzen dituen kontrol bat. Ma- kina erremintetan zenbaki hauek pieza eta erremintaren arteko posi- zioak definitzen dituzte. Bide-informazio honetaz aparte informazio teknologikoa ematen da, hórrela kontrola edozein momentutan behar den informazio guztiaren jabe izanik. Informazioa, era desberdinetan eman daiteke: eskuz, zinta zulatuen bidez, kablez, etab.
Zenbakiz kontrolatutako erreminta-aldaketaSistema bat, non beraren bidez erreminta desberdinak erreminta- -gordailuan automatikoki bilatzea eta bere ardatzean ezartzea posible bait da.
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Zero erreferentzi puntuaNeurri-sistema bateko puntua, non lehen posizioa berarekiko kalku- latzen bait da.
Z∕∕∕∙αZenbaki bat osatzen duten elementuak. Adibidez, 7539 zenbakia 4 zifraz osatzen da, 7, 5, 3. eta 9 zifrez hain zuzen.
ZikloaMekanizazio-urratsen segida definitu bat, kontrolean oroimenera- tuak eta agindu baten bidez aktiba daitezkeenak. Besteak beste, erre- minta aldatzeko zikloa, hariztatzeko zikloa,...
Ziklo finkoakEgungo kontrol askok sarritan egin behar diren mekanizazio-lan ja- kinentzat (iraganaldi, banaketa. harilkatze, ...) dituzten azpiprogramak. Hauek agindu baten bidez dei daitezke, eta oinarrizko informazioa bakarrik eman behar zaie, beste guztia beraiek kalkulatuz.
Zinta-idazgailuaIdazkera normalean emandako informazioa zinta kodetura itzultze- ko erabiltzen den aparatua. Idazgailu hauek bi eratara zuzen daitezke.
a) Eskuz: kasu honetan idazmakina arrunt batek bezala funtzionatzen du (Teletype edo Flexowriter)b) Ordenadorez: informazioa zuzenean ordenadoretik idazgailura pasatzen da.
Zinta itxiaHasiera eta bukaera lotuta dituen zinta bat erabiltzen duen sistema. Irakurtzean, zinta ez da beste aldean biribilkatzen; baizik eta libre uz- ten da erortzen.
124 TEKNOLOGIA MEKANIKOA



Zinta-kontrola

Informazioa jasotzeko zinta-irakurgailu bat erabiltzen duen kontrola.
Zinta-kopiaketa

Zinta-idazmakinek zinta nagusitik kopiak egiteko duten funtzio bat.
Zinta zulatua

Paper ala plastikozko tira estu bat, non informazioa bertan egindako zulo batzuen bidez transmití bait daiteke.
ZulatzeaZinta batean informazio kodetua ezartzea.
Zirkuitu itxiaSistema bat, non irteera-seinalea beιτiro saιτerara ekartzen bait da. bertan sarrera-seinalearekin konparatzeko.
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10.-  APLIKAZIO-ADIBIDEAK

1. Adihidea:

NC tornu batean 10.1. irudian ager- tzen den pieza mekanizatu nahi da.
Ezar itzazu, beronen eragintzarako lan-prozesu eta programa bat.

10.1. irudia.Pieza, NC-dun tornu didaktiko batez mekanizatu nahi da, beronek ondoko ezaugarri tekniko hauek dituelarik:

*
*
*
*

Bankadarekiko puntuen altuera........................................Puntuen arteko distantzia maximoa................................Mekanizatu beharreko piezaren dimentsio maximoak (diametroa x luzera).....................................................................Ardatz nagusiaren abiadura (ebaketa-abiadura iraun- korra)...................................................................................................Luzetarako ibiltartea (z ardatza).......................................Zeharkako ibiltartea (x ardatza)....................... .................Lan-aitzinapenak.........................................................................Bi orgen aitzinapen azkarra..................................................Dorretxo erreminta-etxea ahalmen honekin: kanpo- -mekanizaziorako 3 erremintarentzat eta barne-me- kanizaziorako beste 3 erremintarentzat, bakoitza honako neurriarekin...................................................................Motore nagusia.............................................................................Fagor CNC kontrola

100 mm300 mm
50x300 mm

30 - 4000 b/min300 mm80 mm0-1500 mm/min4 m/min
10x10 mm1 cv

*

*

*

*

*

*
*

Mekanizazio-prozesuaMekanizazioa, ondorengo eragiketa eta higidurak osatzen duten tornu-azpifase batean burutuko da:
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- Pieza, 25 mm-ko hegalkinaz plate- rean airean oratu.
- Dorretxo erreminta-etxean erremin- ta muntatu eta makina-eragiketen gida-liburuaren arabera erreminta- -taulan neurria eta karga egiaztatu (10.2. irudia).
- Iraganaldia z ardatzean doitu eta aurpegiketa burutu (10.3. irudia).
- Erreminta z ardatzean eta x ardatzean kanporatu, beronek aurpegitu- riko aurpegia marruska ez dezan.
- Iraganaldia x ardatzean doitu eta zi- lindraketa arbastaketan burutu (10.4 irudia).
- Erreminta x ardatzean eta z ardatzean kanporatu, beronek mekani- zaturiko gainazala marruska ez dezan.
- Iraganaldia x ardatzean doitu eta zilindraketa akaberan burutu.

Erabili beharreko erreminta 10.5 irudian adierazten dena izango da.

10.3. irudia. Aurpegiketa burutzeko 
iraganaldiaren doikuntza.

10.4. irudia. Zilindraketa arbastaketan 
burutzeko iraganaldiaren doikuntza.

Araua: SCLCR 1212
Plakatxoa CCMT 060204

CM 25
10.5. irudia. Plakatxo trukagarridun metalo
gogorrezko erreminta.

ZENBAKIZKO KONTROLA 127



Prosrama

Ebaketa-baldintzak N b/minEraçiketa P a vcAurpegiketa 1 0,1 150 2000 200Zilindraketa arbastaketan 1,5 0,2 150 2000 400Zilindraketa akaberan 0,5 0.08 180 2000 200
P0001N10 G00 G90 X24 Z0 T01.01 M6N20 G01 XO F200 S2000 M4N30 G00 X19 Z1N40 G01 Z-20 F400N50 G00 X22 Z1N60 G00 X18N70 G01 Z-20 F200 S2500N80 G00 X30 Z50 M30

Programaren azalpena
N10 Programaren ezaugarri-zenbakiaG00 Aitzinapen lasterrezko desplazamenduaG90 Balio absolutuen datu-sarreraX-24 Erreminta 24 mm-ko diametroan kokatzen da ZO Erreminta Z-n bere jatorrizko-posizioan kokatzen daTO1.01 Erremintaren definizioa eta zuzenketa-zenbakia M6 Erreminta-aldaketa
N20G01 Desplazamendu zuzena programaturiko aitzinapenarekinX0 X ardatzean koordenatua (zentruraino)F200 Aitzinapen-abiadura mm/min-tanS2000 Biraketa-abiadura b/minM4 Piezaren biraketa ezkerrerantz
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jarraipena
N30G00X19Z1 Aitzinapen lasterreko desplazamenduaAldibereko irteera X eta Y ardatzetan; X ardatzean 19 mm-ko diametroraino eta Z-n aurpegitutako aurpegitik 1 mm-ko dis- . tantziarainoN40G01 Desplazamendu zuzena programaturiko aitzinapenerakin X-20 Aurreko desplazamenduaren balioa (zilindraketa-luzera) F400 Aitzinapen-abiadura mm/min-tanN50G00X22Z1 '

Aitzinapen lasterreko desplazamenduaAldibereko irteera X eta Z ardatzean; X ardatzean 22 mm-ko diametroraino eta Z-n aurpegituriko aurpegitik 1 mm-ko dis- < tantziaraino.N60X18 X-en iraganaldiaren doitasuna, erreminta 018an kokatzen da.N70GO1 Desplazamendu zuzena programaturiko aitzinapenarekinZ-20 Desplazamendu horren balioa (zilindraketa-luzera)F200 Aitzinapen-abiadura mm/min-tanS2500 Biraketa-abiadura b/min-tanN80G00X30 'Z50
M30

Aitzinapen lasterreko desplazamenduaAldibereko irteera X eta Z ardatzean; X ardatzean 30 mm-ko diametroraino eta Z-n piezarekiko 50 mm-ko distantziaraino. plateretik piezaren desmuntaia baimentzen duen distantzia. . hain zuzen.Programaren amaiera hasierarako itzulerarekin.
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2. adibidea10.6. irudian agertzen den pieza mekanizatu nahi da.
Ezar itzazu, berau lortzeko, lan-prozesua eta programa.

,_________ 100 . ..____

10.6. irudia.Pieza, NCdun tornu didaktiko batez mekanizatu nahi da, beronek honako ezaugarri tekniko hauek dituelarik:- X ardatzaren luzetarako ibiltartea..................................... 300 mm- Y ardatzaren zeharkako ibiltartea..................................... 150 mm- Z ardatzaren ibiltarte bertikala............................................ 140 mm- Hiru ardatzentzako lan-aitzinápenak.............................. 0-400 mm/min- Ardatz nagusiaren abiadurak............................................... 30-4000 b/min- Ardatz fresa-etxearen konikotasunak.............................. ISO 30- Motore nagusia............................................................................. 1 cv- Fagor CNC kontrola
Mekanizazio-prozesuaMekanizazioa, ondorengo eragiketa eta higidurek osatzen duten, fresatzeko makina-azpifase batean burutuko da:- Pieza, horretarako gertatuta dagoen tresneria baten gain 012ko bi zuloetatik oratu.- Fresa, pintza-etxean muntatu.- Z ardatzean iraganaldia zehaztu. Inguraketazko fresaketa iraganaldi batean burutu behar da.- Inguraketa, 10.7. irudian adierazten den ibilbideari jarraituz, aitzina- pen-norantzaren aurkako fresaketaz burutuko da.
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- Jakina denez, 180° baino angelu txikiagoko gainazal-aldaketak, erabili beharreko fresaren erradio berearekin biribilduta geratuko dira.

10.7. irudia. Zero pieza eta profilaren ebakitze-puntuak.Ebakitze-puntuen koordenatuak
∕ X Y I J
P1 15 15
P2 15 35
P3 25 35
P4 25 65
P5 53,673 71,170
01 15 0
P6 70 35
P7 95 35

/ X Y I J
P8 95 65
P9 105 57

P10 115 65
Pll 115 15
P12 54,859 15
P13 25,859 15
02 -14.142 -5

Erabili beharreko erreminta 10.8. irudian agertzen dena da.

10.8. irudia. Bi sorbatzeko 0 10 inm-ko aurretiko fresa zilindrikoa.
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N100

Ebaketa-baldintzak
Eragiketa b P a vc N b/minAurretiko fresaketa 10 4 0,02 16 500 20

Egitaraua
P0002
N10 G00 X0 Y0 ZO S500 T01.01 N110 Y65

M03 M06 N120 X105 Y57
N20 Z5 N130 X135 Y65
N30 G41 Xl5 Y15 N140 Y15
N40 GOl Z-4 F20 N150 X54,142
N50 Y35 N160 G03 X25,858 Y15
N60 X25 1-14,142 J-5
N70 Y65 N170 G01 X15
N80 G02 X53,673 Y71J70 115 J0 N180 G00 G40 Z5
N90 G01 X70 Y35 N190 X Y M30

X95Programaren azalpena
N10G00XOYOZOS500

Aitzinapen lasterrezko desplazamendua
■ Koordenatu-jatorri bezala harturiko puntuaren koordenatuak (zero pieza)Biraketa-abiadura b/min-tanT01.01 Erreminta eta zuzenketa zenbakien definizioak. Erreminta- -taulan, 10 mm diametroko fresa den bakoitzean erradio bezala 5 zenbakia sartuta egongo da.M03 Fresaren biraketa eskuinerantzM06 Erreminta-aldaketa

Z5 Z ardatzean erreminta piezatik 5 mm aldentzea
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Jarraipena
N30G41X15Y15 -X

N40G01Z-4
F-20
N50Y35
N60X25
N70Y65

Erreminta-erradioaren konpentsazioa piezaren ezkerretik.P] puntuaren koordenatuak. Fresaren zentrua P1etik 5 mm-ra kokatuko da
Desplazamendu zuzena programaturiko aitzinapenarekin Iraganaldiaren doitasuna Z ardatzean. Fresa piezaren azale- ra-zati batean aurkitzen denez, programaturiko aitzinapenarekin burutuko da.Aitzinapen-abiadura mm/min-tan
P2 puntuaren Y ardatzeko koordenatua. Fresa P1etik P2 iragango da.
P4 puntuaren X ardatzeko koordenatua. Fresa P3tik P4 iragango da.
P4 puntuaren Y ardatzeko koordenatua. Fresa P3tik P4ra iragango da.

N80G02

115JO

Erloju-orratzen norantzan eta programaturiko aitzinapenarekin desplazamendu zirkularraX53,673 Geometriaren laguntzaz P5 puntuaren koordenatuak
kY71,170∣Fresa P4etik P5era iragango da.Interpolazio zirkularraren norabideak. I. kurbaren hasiera- -puntutik arkuaren erdigunera X ardatzean dagoen distantzia izanik. J kurbaren hasiera-puntutik arkuaren erdigunera Y ardatzean dagoen distantzia izanik.z
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Jarraipena
N90GOl Desplazamendu zuzena programaturiko aitzinapenarekin X70 P6 puntuaren koordenatuak. Fresa P5etik P6ra iragango da. Y35 i
N100X95 P7 puntuaren X ardatzeko koordenatua. Fresa P6 puntutik P7ra iragango da.
N110Y65 P8 puntuaren Y ardatzeko koordenatuak. Fresa P7tik P8ra iragango da.
N120 _XI05 P9 puntuaren koordenatuak. Fresa P8tik P9ra iragango da. Y57

JN130XI15 P10 puntuaren koordenatuak. Fresa P9tik P∣0era iragango da.Y65
N140Y15 Pll puntuaren Y ardatzeko koordenatua. Fresa P10etik P1∣ra iragango da.
NI 50X54,142 P∣2 puntuaren X ardatzeko koordenatua. Fresa Pl∣tik P∣7ra iragango da.
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Jarraipena

3. adibidea

N160G03
X25,858Y15
1-14,142J-5 •*

Erloju-orratzen aurkako norantzan eta programaturiko aitzinapenarekin desplazamendu zirkularraGeometriaren laguntzaz lorturiko P13 puntuaren koordenatuak. Fresa P12tik P13ra iragango da'Geometriaren laguntzaz lorturiko interpolazio zirkularraren norabideak. I kurbaren hasiera-puntutik arkuaren erdigunera X ardatzean dagoen distantzia eta J, kurbaren hasiera-puntu- - tik arkuaren erdigunera Y ardatzean dagoen distantzia izanik.
N170G01 Desplazamendu zuzena programaturiko aitzinapenarekin.X15 P1 puntuaren X ardatzeko koordenatua. Fresa P∣3tik P1erairagango da
N180G00 Aitzinapen lasterreko desplazamenduaG40 Erremintaren konpentsazioa ezabatzeaZ5 Fresaren irteera Z ardatzean
N190XYM30

Zero piezaren koordenatua. Fresa. P1etik zero piezara. hau da, lana hasi aurretik kokaturik zegoen puntura iragango da. Programaren amaiera hasierarako itzulerarekin

10.9. irudian agertzen den pieza hori NC-dun tornu batean mekanizatu nahi da.Ezar itzazu, eraikitzeko behar diren. lan-prozesu eta programa.
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___50________

10.9. irudia.Pieza. 1. adibidean erabili dugun tornu berean mekanizatuko da.
Mekanizazio-prozesua

muntatu eta makina-erasiketarako eskuliburuaren arabera erreminta-tau- 10.10. ∣rud∣a. l.azpifasea. lan neurria eta karga egiaztatu.- Iraganaldia Z ardatzean zehaztu eta aurpegiketa burutu.
- Erreminta Z ardatzean 0.5 mm eta X ardatzean 026 mm-raino kan- poratu. era horretan lx45°ko alaka burutzeko posizionaturik gera- tzen delarik.
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- 29ko diametroa lortzen denean 14 mm-ko luzeran zilindraketa egin.
Pieza askatzeko tartea utziko duen punturaino erreminta X eta Yardatzean, aitzinapen azkarraz atera.

/ 

/ X z
poι 27 0

P02 29 -1

P03 29 -14

10.11. irudia. 0 profila. Ebaki-puntuak eta beren koordenatuen balioak.2. azpifasea- Pieza biratu eta platerean airean oratu.
- 50 mm-ko luzeran utziz. bigarren aurpegia aurpegitu.
- 1 profila arbastatu eta bukatu (10.13. irudia).- Hari-irteera artekatu (10.14. irudia) ziklo finkoa aplikatuz.
- Hariztatu. ziklo finkoa aplikatuz.- 2 profila arbastatu eta bukatu (10.15. ¡nidia) ziklo finkoa aplikatuz.
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TI. 1.
10.12. 2. azpifasea.

T3.3. T5.5.

/ X Z

p∣ 22 0

P2 24 -l

P.3 24 -12

P4 27 -12

P5 27 -14

10.13. 1 profila. Ebaki-puntuak eta beren koordentauen balioak.

-12

/ X Z

P6 22 -10

P? 22 -12

10.14. irudia. Hari-irteeraren artekari dagokion profila. Ebaki-puntuak eta beren 
koordenatuen balioak.
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/ x(D Z(K)
P8 27 -14

P9 17 -31

Pío 29 -37

θl (26.399) (-17)

o2 (6) (0)

10.15. irudia. 2 profila. Ebaki-puntuak eta beren koordenatuen balioak.Parentesi arteko koordenatuak I eta K interpolazio zirkularraren norabideei dagozkie. 10.15. irudia sinpleki analizatuta ateratzen ez diren balioak, kalkulu geometrikoak eginda lortu dirá.
Erreminta-taula

S36TGM25Kalitatea: GM25

10.16. iruúia.Ebaketa-baldintzak
Eragiketa P a vc NAurpegiketa 1 0,08 150 muga 3.000Zilindraketa 1 0,08 150Artekaketa 1 0,05 120Hariztaketa 0,2 400Profilaketa 1 0,07 130 muga 3.000
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Programa
P0003
N10 G92 S3.000
N20 GG41 G96 X55 Z2

FO.O8 SI50 T01.01 M4 M4I
N30 X31 Z
N40 G01 X-0,8
N50 GX26 Z0,5
N60 G01 X29 Z-l
N70 Z-14
N80 G X55 Z M00 M05
N90 G92 S3.000
N95 G96 X31 Z SI50 M4 M41
N100G01 X-0.8
N110G X3 Z1
N120G68 PO=K22 P1=KO

P5=K1 P7=KO P8=KO
P9=KO P13=K140 P14=K170

NI90 G G96 X28 X-12 F0.05 SI20
T03.03 M4 M41

N200 G88 PO=K24 P1=K-12 P2=K22
P3=K-10 P5=K1 P6=K1 P15=K0,2

N210 G X50 Z20
N220 G97 S400 T05.05 M4
N230 G86 PO=K24 P1=K3 P2K24
P3=K-10.1 P4=KO,767 P5=K0,2 
P6=K1 P7=K0 P1O=K1,25 P11=KO 
P12=K60

N130G25 N180
N140G01 X24 Z-l
N150 X24 Z-12
NI70 X27 Z-14
N180 G X50 Z20

N240 G X50 Z20
N250 G92 S3.000
N260 G G41 G96 X50 Z2 F0,07

S130 T01.01 M4 M41
N270 G66 P0=K27 P1=K-14 P4=K6

P5=K1 P7=K0 P8==K0 P9=K0
P12=K0 P13=K290 P14=:K300

N280 G25 N310
N290 G03 X17 Z-3l 126.399 K-17
N300 G03 X29 Z-37 16 KO
N310 G G40 X50 Z20 M30

Programaren azalpena
N10G92 S-ren balio maximoaren mugaketaS3000 S-ren balio maximoaren S=3000 b/min
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Jarraipena
N20G
G41G96
X55Z2F0,08S150T01.01M4
M41

Aitzinapen lasterreko desplazamendua. G funtzioa ba- karrean programatzen denean, kontrolak G00 dela ulertzen du.Erremintaren erradio-konpentsazioa ezkerretara.Ebaketa-abiadura m/min-tan. Kontrolak, ebaketa-abiadura eta lantzen ari den diametroaren funtzioan, biraketa-abia- dura kalkulatzen du.Hurbilketa-puntu baten koordenatuak.
Birako aitzinapen-balioa.Ebaketa-abiadura m/min-tanErremintaren definizioa eta zuzenketa-zenbakia taulan.Ardatz nagusiaren biraketa-norantza. Erloju-orratzen aurkako norantzan.Ardatz nagusiaren abiadura-sortaren hautaketa.N30X31 *z -X Kokapena eta aurpegiketarako iraganaldi-doiketa.

N40G01 Interpolazio zuzena N20an programatutako aitzinapenarekin.X-0,8 Aurpegiketaren koordenatuak. Balioa negatiboa da, aurpe- gitu beharreko gainazalaren gaineko erroa ekiditeko beti ere erremintaren puntak 0,4 mm-ko erradio duenean.N50GX26Z0,5 J
N20an azaldua.Irteera-puntuaren koordenatuak eta era berean alakaketa hasteko kokapena
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Jarraipena
N60GO1 N40an azaldua.X29 P07 puntuaren koordenatua Z-n. Puntu honetara iristeanZ-l lx45°ko alakaketa burututa egongo da.N70Z-14 Po3 puntuaren koordenatua Z-n. Zilindraketa paralelo bati buruz ari garenez, X ardatzean ez dago higidurarik.N80GX55 Piezaren desmuntaia burutu daitekeeneko irteera-puntuaren Z koordenatuak. Norabide batean atzean zenbakirik progra-matzen ez bada, kontrolak 0 balioa onartuko du.MOO Funtzio laguntzaile honekin programa gelditu egiten da. Berriro martxan jartzeko Start zanpatu behar da. Beronen aplikazioa pieza aldarazteko eta 2. azpifasea jarraitzeko izaten da.M05 Funtzio laguntzaile honekin ardatz nagusiaren biraketa gerarazten da. Kasu hau platerean pieza aldarazteko eta askatzeko erabiltzen da.N90 G92 S3000 N10ean azalduaN95G96 N20an azaldua.X31 Kokapena, beste aurpegia aurpegitzeko iraganaldi-doiketaZN100 G01 X-0,8 N40aren berdinaN110GX32 Irteera-puntua eta kokapena.Z1
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Jarraipena
N120G68 Z ardatzarekiko paraleloa dena arbastaketa-ziklo finkoaren definizioa.P0=K22 1 profilaren P∣ puntuaren X ardatzean kota absolutua.P1=K0 1 profilaren P∣ puntuaren Z ardatzean kota absolutua.P5=K1 Iraganaldi-sakonera = lmm.P7=K0 Akaberarako soberakinak X ardatzean. Ez da soberakinik uzten.P8=K0 Akaberarako soberakinak Z ardatzean. Ez da soberakinik uzten.P9=K0 Akabera-iraganaldirako aitzinapen-abiadura. Soberakinik uzten ez denez, aitzinapena nulua da.P13=K1400 profilaren beste puntu guztiak definitzen direneko lehen blokearen zenbakia.P14=K170 Profilaren beste puntuak definitzen direneko azken blokearen zenbakia.N130G25 Baldintzarik gabeko jauzia. Kontrola bloke honetara iris- tean, N norabidearekin adierazitakoraino jauzi egingo du.MI80 N60 burutu ondoren jauzi egingo duen blokearen zenbakia.N140, N150, N160. N170. Bloke hauetan 1 profilaren puntuak definitzen dirá.G1 X24 Z-1 P2-ren koordenatuakX24 Z-12 P3-ren koordenatuakX27 Z-12 P4-ren koordenatuakX24 Z-14 P5-en koordenatuak
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Jarraipena
N180GX5O Kokapen-puntuaren koordenatuak, non beste erreminta bat Z20 kokatzeko dorretxoak aski bira bait dezake.NI90 G G9 N120an azalduaX28 Artekaketa burutu behar deneko kokapen-puntuaren koor-

>Z-12 denatuakF0.05 S120 T03.03 M4 M41 N20an azaldua.N200G88 Artekaketa-ziklo finkoaren definizioa.P0=K24 Artekaketa hasi behar deneko tokiaren kota X ardatzean.P1=K-12 Platerarekiko hurbilen dagoen arteka puntuaren Z ardatzeko kota.P-,=K22 P7 artekaren diámetro txikiaren kota X ardatzean.P,=K-10 P6 plateretik urrunen dagoen arteka-puntuaren kota Z ardatzean.P5=K1 Artekatzeko hortzaren zabalera.P6=K1 Pieza eta erremintaren arteko segurtasun-distantzia.P15=K0,2 Erremintak artekaren hondoa lortu duenean eta guztiz zilindriko uzteko helburua duen tenporizazioa.N210 G X50 Z20 N180an azaldua.N220G97 S letraren bidez definituriko biraketa-abiadura b/min.S400 Biraketa-abiadura = 400 b/minT05.05 M4 N20an azaldua.
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Jarraipena
N230G86 Hariztaketa-ziklo finkoaren definizioa.P0=K24 Hariaren hasiera-puntuaren kota absolutua X ardatzean.P1=K3 Hariaren hasiera-puntuaren kota absolutua Z ardatzean.P2=K24 Hariaren azken-puntuaren kota absolutua X ardatzean.P3=K-10,l Hariaren azken-puntuaren kota absolutua Z ardatzean. P4=K0.767 Hariaren sakonera (erradiotan).Ps=K0.2 Hasierako iraganaldi-sakonera.P6=K1 Erreminta eta piezaren arteko segurtasun-distantzia. hasiera-puntura azkar itzultzean.P7=K0 Akabera-iraganaldia. Zero izanik. azken iraganaldia erre- pikatu egiten da.P10=Kl,25 Hari-neurria.Pll=K,0 Hariaren azkenetik irteera zein distantziatara hasten dendefinitzen du. Zero izanik. irteera GOOrekin burutzen da.P∣2=K60 Erreminta-puntuaren angelua.N24 G X50 Z20 N180an azaldua.N240 G X50 Z20 N180an azalduaN250 G92 S3000 NIOean azalduaN260 G G41 G96 X50 Z2 F0.07 SI30 T01.01 M4 M41N20an azaldua. I
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Jarraipena
N270G66 Profil-jarraipeneko ziklo finkoaren definizioa.P0=K27 2 profileko P8 puntuaren kota absolutua X ardatzean.P1=K-14 2 profileko P8 puntuaren kota absolutua Z ardatzean.P4=K6 Material soberakinak erradioan.P5=K1 Iraganaldi-sakonera.P7=K0 Akaberarako soberakinak X ardatzean. Ez da soberakinikuzten.P8=K0 Akaberarako soberakinak Z ardatzean. Ez da soberakinik uzten.P9=K0 Akabera-iraganaldirako aitzinapen-abiadura. Soberakinik uzten ez denez, aitzinapena nulua da.Pp=K0 Hortzaren kokapen-angelua.P∣3=K290 Profilaren beste puntuak definitzen direneko lehen blo- kearen zenbakia.P∣4=K300 Profilaren beste puntuak definitzen direneko azken blo- kearen zenbakia.N280 G25 N310 N130ean azaldua.N290, N300 blokeekin 2 profilaren puntuak definitzen dirá.G03 X17 Z-31 126,399 K-17 P9 eta 01 en koordenatuakG03 X29 Z-37 16 K0 PIO eta 02ren koordenatuakN310
G40X50Z20M30

Erreminta-erradioaren konpentsazioaren ezabaketa.Irtenune baten koordenatuak
Programa-amaiera hasierarako itzulerarekin.
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4. adibidea

l.azpifasea
- Pieza platerean airean oratu.
- 1 aurpegia aurpegitu.- B aurpegian alaka egin.
- 2 aurpegia zilindratu.

- 3 zuloaren zulaketa

i------ SC-D24-48C___ Á
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2. azpifasea
3. eragiketa

5. eragiketa

- Pieza askatu.- Beste muturretik oratu gutxi gorabehera 70 mm-ko hegalkina utziz.- 4 aurpegia aurpegitu 100 mm- ko luzera-kotaz amaituz.
- 5 profilaren arbastaketa eta akabera, G68 (arbastaketa-ziklo finkoa X ardatzean) ziklo finkoa erabiliz.

6. eragiketa

- 6 arteka burutu.

- 7 zurtoinaren hariztaketa.
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MEKANIZAZIO-BALDINTZAK
Eragiketa- 

-zk.
Eragiketa Dorretxoaren 

kokapena
Ebak.-abiad.

m/min
b/min Aitzin. 

mm/b.
Luzera Denbora 

netoak

la Aurpegiketa 4 200 0,2

lb 079, zilindraketa 4 200 0,2

2 025, zulaketa 9 700 0,1

Pieza biratu

3 Aurpegiketa 4 200 0,2

4a Kanpo-profila (arbastaketan) 4 200 0.4

4b Kanpo-profila (akaberan) 4 250 0.1

5 Artekaketa 14 60 0.2

6 Hariztaketa 11 400 1.5

MEKANIZAZIO-DENBORAK ETA EKOIZPENAK Denbora guztira Segundoak

Mekanizazio-denbora osoa

Aldaketa-denbora

Karga- eta deskarga-denborak

Denbora osoa % 100eko eraginkortasunaz

ORDUKO EKOIZPENA % 100ean..........pieza. % 80an............. pieza
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ERREM1NTA-TAULA

Mota
Erreminta- 

-zk.
T

Zuzenketa-
-zk.

Forma-
-kodea

F

Puntaren 
erradioa

R

Erremintaren luzera Erreminta-zuzenketa

X Z I K

SCLCL 4 4 3 0,8

SC-D24 9 9

STA 14 14

ALL 11 1 1

*

N20 G54 XO Z150
N30 G54
N40 Tl.l M41
N50 G92 S4000
N60 GO G96 X85 Z10 F0.2 S200 M4
N70 ZO M13
N80 G1 X-0.8
N90 GO Z2
N100 G42 X72
NI 10 G1 X79 Z -1.5
NI20 Z -50
NI30 G40 X82
N140 TI.0 M14
NI50 GO X250 Z100
NI60 T4.4
NI70 GO G97 XO Z15 FO.l S700 M4 M13
NI80 G83 PO=KO P1=KO P4=K30 P5=K10 P6=K5 P15=K2 P16=K5 P17=K2
NI90 T4.0 MI4
N200 GOO X250 ZIOO MO
N220 G55 XO Z150
N230 G55
N240 G92 S4000
N250 Tl.l
N260 GO G96 X85 Z10 F0.2 S200 M4 M41
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N270
N280
N290
N3OO
N31O
N320
N33O
N340
N35O
N36O
N37O
N38O
N39O
N400
N410
N420
N430
N440
N450
N460
N470
N480
N490
N5OO
N51O

N270
N280
N290
N300
N310
N320
N330
N340
N350
N360
N370
N380
N390
N400
N410
N420
N430
N440
N450
N460
N470
N480
N490
N500
N510

ZO M13
G1 X -0.8
GO X81 Z1.6 F0.4
P0=K19 P1=K1 P5=K5 P7=K1 P8=K0.5
G68 P9=K0 P13=K330 P14=K360
GO G42 X19 Z1 FO.l S250
G1 G5 X24 Z-1.5
X24 Z -25.267
G2 X41.861 Z -44.418 125 KO
G1 X79 Z-60
G1 G7 X82
T1.0 M14
GO X250 Z100
T3.3
GO G96 X30 Z -18 F0.2 S60 M4 M41 M13
G88 PO=K24 Pl=K-20 P2=K20 P3=K-15 P5=K4 P6=K1 P15=K2
T3.0
GO X250 Z100 M14
T6.6
GO G97 X30 Z10 S400 M4 M41
P0=K24 P1=K5 P2=K24 P3=K-19 P4=K0.92
G86 P5=K0.375 P6=K2 P7=K0 P10=K1.5 P12=K55
T6.0 M14
GO X250 Z100
M305. adibidea
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% 51107

N80 TI.22

NIO G58
N20 GO G90 xo YO Z5 TI.21
N30 Gl Z -5 F2C10
N40 G41 G5 G37 RIO X25 F300
N50 G3 G38 RIO AO
N60 Gl G40 G7 XO YO
N70 GO Z5

N330 Gil

N90 X75 YO
N100 Gl Z -5
NI 10 G41 G5 G37 RIO X50
NI 20 G36 R15 G2 X39.069 Y -31.203 R50
N130 G36 R15 X31.203 Y -39.06 R -10
N140 XO Y -50 R50

-NI 50 G73 A -90
N160 G25 NI 20.150.2
N170 G25 N120.130.1
N180 G73
N190 G2 G38 RIO X50 YO R50
N200 GO G40 G7 X75
N210 GO Z5
N220 T1.23
N225 G93 10 JO
N230 GO G41 R30.5 A 70 Z5
N240 Gl Z -5
N250 G5 G2 A20
N260 G93 135.708 J 12.997
N270 G3 A20
N280 G93 10 JO
N290 G3 A70
N300 G93 112.997 J35.708
N310 G3 A250
N320 G7 GO G40 Z5

N340 G25
N350 G12
N360 G25
N370 G10
N380 G25
N390 G10

N225.320.1

N225.320.1
G12
N225.320.1
G40

N400 TI.24
N405 G93 10 JO
N410 G81 G99 R58 A45 Z3 I -5 F300 S700
N420 A135
N430 A225
N440 A315
N450 G80 G Z50
N460 TI.25
N470 G81 G90 G99 R58 A45 Z3 I -5 F300 S500
N480 G25 N420.450.1
N490 GO Z50 M30
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11. GALDE-ERANTZUNAK

1. Zeri deritzogu zenbakizko kontrola?

2. Zer da zenbakizko kontrola duen makinan benetan kontrolatzen dena.

3. Ohizko makina erremintaren eta beste NC-dun baten ziklo eraginkorra definitu.

4. Zeintzuk dirá makina erremintetan NC aplikatzeak ohizko ma- kinen ondoan dituzten abantailak?
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9. Interpolazio zirkularra definitu.

10. Bukle-sistema itxia definitu eta bukle-sistema irekiarekin konparatu.

11. Posizio-kaptadoreak definitu.

12. Definí ezazu erreminta-aldatzaile automatikoak automatismo harnean eskaintzen dituen abantailak.
*
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13. Mekanizazio-prozesu batean zein datu dirá eskaintzen direnak?

14. NC programan agertu behar duen informazio geometrikoa, zer da?

15. Programan agertu behar duen informazio teknologikoa zer da?

16. Programaren formatua definitu.
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17. Programa bateko blokea definitu.

18. Prestakuntz funtzioak definitu.

19. G17. G18 eta G19 funtzioak. zer definitzen dute?

20. G40. G41. G42 funtzioek zer definitzen dute?
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21. G90 eta G91 funtzioak definitu.

22. Prestakuntz funtzioek zein ekintza adierazten dute?

23. Adierazi 1, 2, 3 eta 4 puntuentzat kotak, balio absolutu eta gehikuntzazkoetan.

11.1. irudia.
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24. 11.2. irudian erakusten den pieza landu behar da. Abiapuntua 0 jatorria da eta kokapena ondoz ondokoa. A, B, C, D, E puntue- tan burutu behar da. Ebatzi mm-aren ehunenetan:
a) Programazio-era absolutua. Akotazioa aldatu eta programa idatzi.b) Gehikuntzazko programazio-era. Akotazioa aldatu eta programa idatzi.

11.2. irudia.
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25. Koordenatu polarrak definitu.

26. 11.3. irudian erakutsitako profilaren programa koordenatu polarretan idatzi.

11.3. irudia.

27. Ñola programatzen da erreminta-aldaketa?

28. Definitu funtzio laguntzaileak.
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